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RESUMO 

 

Esta dissertação para o Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) visa abordar a filmografia selecionada do diretor 

do Cinema Novo, Glauber Rocha. Mais especificamente, o escopo desta dissertação diz 

respeito à proposta do cinema épico-didático do diretor que, no transcorrer de sua 

trajetória cinematográfica, ofereceu recorrentemente “rupturas”, que tanto adviriam do 

que se convencionou (segundo o próprio) qualificar como o “transe” do Terceiro Mundo 

(ou ainda, do mundo subdesenvolvido), quanto a ele fariam frente. Desse modo, almeja 

estabelecer que, da mesma forma que o cinema épico-didático de Glauber Rocha advém 

do “transe” para se opor ao mesmo mediante constantes “rupturas” para com os ditames 

imperantes na cinematografia de seu tempo, ele também pode vir a ocupar o lugar de 

lócus de “novas formas de subjetividade” em Michel Foucault; e que, além disso, também 

apresenta um entendimento específico sobre o processo de produção e reprodução da 

subjetividade naquilo que diz respeito à arte, à obra de arte no âmago da modernidade 

capitalista. Assim sendo, analisa o período do Cinema Novo, com especial ênfase na 

filmografia de Glauber Rocha (sobretudo naquilo que concerne a sua “Trilogia da Terra”, 

ou seja, os filmes Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe e A idade da Terra). 

Para se alcançar estes objetivos, também foram utilizadas partes das obras de Boaventura 

de Sousa Santos, Donna Haraway, Édouard Glissant, Judith Butler e de todo um conjunto 

de intelectuais latino-americanos da segunda metade do século XX (Enzo Faletto, Agustín 

Cueva, Mario Arrubla Yepes, Arturo Escobar, Ruy Mauro Marini e Aníbal Quijano), 

presentes na bibliografia selecionada. Logo, objetiva-se apreender, ao menos 

parcialmente, as imagens, as personagens, as alegorias, enfim, as narrativas contidas, 

sobretudo, em Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe e A idade da Terra, a 

partir da ótica do cinema épico-didático, em uma associação com as ideias de “transe” e 

“ruptura” em Glauber Rocha.  

Palavras-chave: Glauber Rocha. Cinema Novo. Trilogia da Terra. Brasil. Épico-Didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This dissertation for the Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) of the 

Universidade Federal Fluminense (UFF) aims to approach the selected filmography of 

Cinema Novo’s film director, Glauber Rocha. More specifically, the scope of this 

dissertation concerns Glauber Rocha’s epic-didactic cinema proposal that, throughout his 

filmmaking career, recurrently offered “ruptures” that would both come from as well as 

oppose that which convention (the director’s own, of course) qualified as the Third 

World’s “trance” (or even the underdeveloped world’s “trance”). As such, this 

dissertation shall endeavour to establish that, just as Glauber Rocha’s epic-didactic 

cinema comes from the “trance” to oppose it via “ruptures”, so too can it occupy the 

position of “new forms of subjectivity” in Michel Foucault. In addition, that it also 

presents a specific understanding of the process concerning the production and 

reproduction of subjectivity in regards to art, to the work of art in the heart of capitalist 

modernity. Therefore, this dissertation shall delve into an analysis of the period of Cinema 

Novo, with special emphasis on the filmography of Glauber Rocha (mainly the part 

concerning his well-known “Trilogy of the Earth”, that is, the films Black God, White 

Devil, Entranced Earth, and The Age of the Earth). Moreover, to succeed in these 

endeavours, parts of the works of Boaventura de Sousa Santos, Donna Haraway, Édouard 

Glissant, Judith Butler and a whole group of latinamerican intellectuals from the second 

half of the XXth century (Enzo Faletto, Agustín Cueva, Mario Arrubla Yepes, Arturo 

Escobar, Ruy Mauro Marini and Aníbal Quijano) will be included in the selected 

bibliography. As such, this dissertation’s objective will be to apprehend (at least partially) 

the images, the characters, the allegories, in short, the narratives contained, mainly, in 

Black God, White Devil, Entranced Earth, and The Age of the Earth, from the standpoint 

of the epic-didactic cinema, alongside an association with the ideas of “trance” and 

“rupture” in Glauber Rocha. 

Keywords: Glauber Rocha, Cinema Novo, Trilogy of the Earth, Brazil, Epic-Didactic. 
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INTRODUÇÃO   

This curious personage, with four small spindly legs supporting a visage 

of stunned eyes and a quizzical smirk or handlebar moustache, offers a 

satiric take on the work's grim title. Inspired by a Zuni war god 

sculpture that Klee saw at an ethnological museum, it was painted on 

the eve of Hitler's assumption of power in Germany, a year after Klee 

left the Bauhaus for a professorship at the Kunstakademie Düsseldorf. 

The two sets of legs suggest that two figures might be supporting and 

hiding behind this monumental carnival-style mask, an arrangement 

related to Klee's metaphorical statement, ‘The mask represents art, and 

behind it hides man.’ (MoMA, 2006). 

 

Foi em minha primeira viagem a Nova York, em fevereiro de 2019, que me 

encontrei perante este simples (porém de uma profundidade tocante) quadro de Paul Klee 

(Figura 1), em uma das muitas galerias do Museu de Arte Moderna de Nova York, mais 

conhecido como MoMA. 

 

Figura 1 – “Máscara do medo”, Paul Klee, 1932 

 A dita “Máscara do medo” representada na tela, inspirada pela escultura Zuni, vista por 

Klee em um museu etnológico, para além de representar a arte, representa também o 

espanto, o horror, o terror daqueles que se escondem por detrás dela. Por que estão 

aterrorizados? Por causa da insanidade que se avulta perante eles. Insanidade esta que 

atribui ao assassínio, à agressão, à violência purificadora, uma virtuosidade nunca dantes 

vista. Aqueles que se escondem por detrás da “Máscara do medo” detêm, portanto, duas 

características fundamentais: primeiramente, têm medo, e, em segundo lugar, expressam 

esta verdade por intermédio da arte, da produção artística de uma nova forma de 

subjetividade que tanto explicita seu estado de espírito quanto afirma o lugar da arte, ou 

melhor ainda, a possibilidade de a arte ocupar igualmente um lugar de proteção e de 

afirmação diante do mundo.  
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De proteção contra aquilo que poderia ser muito bem definido como uma espécie de 

transe. De afirmação, de asseveração, perante seus efeitos atemorizantes sobre as formas, 

sobre os mecanismos sociopolíticos. 

Para continuar no escopo do quadro de Klee (e especificar mais um pouco o se 

contexto no qual a obra foi levada a cabo), tomemos a caracterização do nazismo feita 

por Michel Foucault. No interior da estrutura sociopolítica do Nacional-Socialismo 

encontravam-se, segundo Foucault, os dois principais mecanismos de poder da 

modernidade capitalista, levados às suas últimas consequências. Estes eram o direito 

soberano de vida e de morte, e o biopoder.1 

Por detrás da máscara, encontram-se aqueles que se escondem do horror desta 

insanidade personificada pelo nazismo. A realidade de toda uma nação que se entregou 

de tal forma ao assassínio e à tortura indiscriminados. Esta “realidade insana” é o que se 

retrata na “Máscara do medo”, de Paul Klee. No entanto, não se deve pensar que esta 

posição ocupada por aqueles que se encontram por detrás da máscara é exclusivamente 

uma posição de triste recuo, de acanhada fuga. Trata-se também de uma afirmação de 

resistência. Não é por mero acaso que Klee se vê inspirado por uma máscara de um deus 

da guerra. O título de sua obra faz referência não à máscara em si (quer dizer, não a uma 

máscara que represente o medo daqueles que a usam para se esconder), mas antes ao 

âmbito no qual eles se encontram (qual seja, o da ascensão de Hitler, do Nacional-

Socialismo, ao poder). Eis que o cenário revelado pelo quadro é, portanto, o seguinte: o 

horror, o terror, ou, melhor ainda, o medo (resultado da ascensão de Hitler ao poder) 

levam aqueles que se encontram por detrás da máscara a achar refúgio na arte. E esta, por 

sua vez, tendo se originado, tendo sido inspirada pela figura de um deus da guerra, elucida 

a possibilidade de se produzir algo de diferente, algo de oposto ao desespero que cerca 

toda a obra. Para além de ser simplesmente um refúgio para aqueles que se encontram 

por detrás dela, a máscara também se apresenta como lócus da produção de novas formas 

de subjetividade. 

                                                           
1 Foucault especifica o conteúdo da ideologia nacional-socialista como a realização mais perfeita tanto do 

arcaico direito soberano de vida e de morte quanto do biopoder advindo da modernidade capitalista. Isto é, 

o campo das vidas que o nazismo buscava organizar, proteger, garantir, enfim, cultivar biologicamente, e 

o direito soberano de matar quem quer que fosse (não apenas seus oponentes, mas também seus seguidores) 

tornaram-se coextensivos; a mobilização de um dos dois implicava, também, na mobilização do outro. 

Ambos estavam mutuamente implicados no corpo dos preceitos, dos imperativos do Estado nazista. 

Consultar a primeira citação no anexo da Introdução.  
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A escolha de abrir esta dissertação com a “Máscara do medo”, de Paul Klee, para 

além de evocar lembranças pessoais de um passado não tão distante, serve também ao 

propósito de introduzir os principais eixos sobre os quais se apoiará a mesma: o campo 

do entendimento poético implicado na arte, nas obras de arte, a ruptura, presente na 

técnica cinematográfica do diretor do Cinema Novo, Glauber Rocha (ou seja, o conceito 

de ruptura para com as formas estabelecidas de produção fílmica), e a ideia (também 

glauberiana) do transe que, para o presente caso, transbordava do ambiente no qual se 

encontravam as obras da bibliografia, ou antes, da filmografia aqui selecionada. 

Aqui se busca o tônus expressionista, algo que vai além da caricatura e 

soa de maneira soturna ao lembrarmos da tragédia histórica que o 

cineasta evoca [Glauber Rocha, no filme Terra em transe]. Ao mesmo 

tempo, o ambiente perde toda a solenidade, ao mesclar, de maneira 

gritante, os elementos da festa popular, a Igreja, o Carnaval, com os 

desígnios do autoritarismo, e fazendo dessa junção (surrealista) uma 

poderosa metáfora do que era o Brasil. A civilização, na marra, e para 

seus eleitos. Vemos aqui algo que os ensaios sociológicos e históricos, 

por agudos que sejam, não logram captar. Imagens que definem um país, 

que o “explicam”, ou lhe dão inteligibilidade, de uma maneira 

metafórica, que extrapola o discurso racional. Estamos no campo do 

entendimento poético. (SILVA, 2016, p. 31).  

O escopo desta dissertação de mestrado diz respeito, portanto, aos papéis 

exercidos na técnica cinematográfica glauberiana pelos conceitos de ruptura e transe, tal 

como apresentados na parte de sua filmografia que se convencionou chamar de a “Trilogia 

da Terra” (isto é, os filmes Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe e A idade da 

Terra), assim como pela proposta do cinema épico-didático do diretor. Procurarei, assim 

sendo, analisar a filmografia de Glauber Rocha (sobretudo naquilo que concerne à sua 

“Trilogia da Terra”) por intermédio do estabelecimento de comparações e associações 

entre a produção de novas formas de subjetividade e dois conceitos provenientes da obra 

de Glauber Rocha, quais sejam: a ideia de transe e a possibilidade de ruptura com o 

mesmo. Ademais, procurarei também demonstrar que a “Trilogia da Terra” se encaixa no 

conceito de narrativa, tal como estipulado por Walter Benjamin em sua obra, bem como 

definir os termos da relação entre Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe e A 

idade da Terra e o “duplo constrangimento” político (que é a simultânea individualização 

e totalização própria às estruturas do poder moderno), também proveniente da obra de 

Michel Foucault. 

Considerando o advento e o conteúdo do movimento de cunho estético-

cinematográfico conhecido como Cinema Novo, partiremos dos conceitos de arte de 
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artesão e arte de artista, propostos por Norbert Elias. Em Mozart. Sociologia de um gênio, 

ele observa:  

Para começar, em arte, muitas vezes torna-se difícil distinguir entre 

inovações de sucesso ou fracassadas. A fascinante gama de 

possibilidade de invenção individual abre as portas a experimentos 

fracassados e a fantasias informes. Em outras palavras, as sociedades 

mais diferenciadas, relativamente desenvolvidas, cultivaram uma alta 

tolerância quanto aos modos sumamente individualizados de ampliar 

ainda mais o padrão existente de arte; isto favorece a experimentação e 

o rompimento de convenções caducas e pode, assim, ajudar a 

enriquecer os prazeres artísticos proporcionados pela visão e a audição. 

Sem dúvida, tal não ocorre sem custos ou riscos. Aliás, o rompimento 

da rotina pode congelar-se em convenção. Porém, em geral, as 

dificuldades de comunicação que as inovações artísticas implicam são 

absorvidas com mais facilidade. Pode ser que dêem origem a conflitos; 

mas há funções sociais (historiadores de arte, jornalistas, críticos, 

ensaístas) que tentam transpor as lacunas de opiniões contraditórias, 

atenuar o impacto de ousadias artísticas e facilitar a transição para novas 

maneiras, pouco familiares, de se ver e ouvir. Mesmo que muitas 

experiências artísticas se revelem nada além de meros estímulos, ou 

mesmo fracassos, a experimentação tem valor por si mesma, embora 

apenas um número limitado de inovadores passe pelo teste da aceitação 

reiterada por várias gerações. (ELIAS, 1995, p. 51 e 52). 

Aqui se evidencia a conexão entre a ampliação do padrão existente de arte e o 

movimento estético do Cinema Novo. Ora, se a alteração na relação entre produtores e 

consumidores de arte pode dar lugar a determinadas mudanças no padrão de criação 

artística e, assim sendo, na qualidade das obras de arte, é razoável admitir que a alteração 

na relação entre produtores e consumidores de arte depende de uma mudança social que 

afete tanto estes quanto aqueles. No tempo em que a arte de artesão detém preeminência, 

o padrão de gosto pessoal do consumidor prevalece sobre as preferências artísticas do 

produtor e, portanto, restringe consideravelmente as possibilidades de se ampliar o padrão 

existente de arte por parte deste. Por outro lado, com o advento do estágio da arte de 

artista, o produtor, que agora se encontra normalmente numa posição social igual à de 

seu público, dispõe da preeminência para formar seus próprios modelos inovadores, 

orientar o padrão estabelecido de arte e enriquecer os prazeres artísticos por intermédio 

de um público que irá aprender, gradativamente, a compreender sua arte tal como ele a 

compreende com seus próprios olhos e ouvidos. 

Na passagem da “arte utilitária” para a “arte”, os artistas, apenas individualmente, 

ou ainda em pequenos grupos, ascendem ao patamar de principais orientadores do gosto 

artístico de suas respectivas épocas. Para o caso específico do Cinema Novo, as inovações 
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artísticas propiciadas pelas obras de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Ruy 

Guerra, entre outros, ocasionaram o rompimento com as convenções estabelecidas pelo 

cinema tradicional brasileiro, fortemente influenciado pela estética cinematográfica 

hollywoodiana (cujo exemplar mais fiel era a chanchada). Isto ocorre justamente num 

período de enorme instabilidade sociopolítica para o Brasil, com a deposição do 

presidente João Goulart pelo golpe militar de 1964, o que contribui para a produção de 

filmes que visavam pôr na ordem do dia questões polêmicas da época, tais como o conflito 

de classes, o reformismo social, o conservadorismo reacionário, a miséria da população 

mais humilde, a urbanização dos grandes centros metropolitanos e o papel desempenhado 

pelo autoritarismo na história da nação. É sobretudo na crítica da razão política, na crítica 

de seus abusos de poder, como apresentada pela filmografia selecionada de Glauber 

Rocha, que esta dissertação se baseará. Com o rompimento de convenções proveniente 

do Cinema Novo será, como bem posto por Elias, facilitada a transição para novas 

maneiras, pouco familiares, de se ver e ouvir.  

O contexto no qual se encontrava o Cinema Novo, quando de sua formação, era o 

da Teoria do Terceiro Mundo e do lançamento da conhecida obra de Frantz Fanon, Os 

condenados da Terra. Nos idos das décadas de 1950, 1960 e 1970, o surrealismo, o teatro 

épico de Bertolt Brecht, a Nouvelle Vague francesa, o neorrealismo italiano e o cinema 

soviético (entre outros movimentos artísticos) foram mobilizados por aquilo que se 

convencionou chamar de “Terceiro Cinema”, um cinema que se encontrasse 

autenticamente voltado para as nações e “minorias” (pois não o são na prática) 

colonizadas, subdesenvolvidas, subordinadas (ou recém-independentes) do globo, cujas 

infraestruturas político-econômicas haviam sido definidas pelo regime do colonialismo. 

Para o caso específico do Cinema Novo no Brasil, Walter da Silveira, Alex Viany e Paulo 

Emílio Salles Gomes serão os responsáveis por inspirar toda uma geração de jovens 

cineastas desesperadamente preocupados em fazer cinemas renovadores, inovadores da 

linguagem cinematográfica. Autointitulando-se os “Sete Samurais”, a turma da rua da 

Matriz – Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, Ruy Guerra, Nelson 

Pereira dos Santos, Paulo César Saraceni e Glauber Rocha – se deu a missão de renovar 

a linguagem cinematográfica e, portanto, de produzir novas subjetividades. Ao se 

afastarem de tudo aquilo que dissesse respeito ao formulário padrão das estéticas em voga 

até então, eles se traduziam como renovadores da linguagem, ou melhor, das linguagens 

cinematográficas, cada um a seu modo. Aliás, uma das qualidades do Cinema Novo era 
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ser composto por vários autores com estéticas completamente diferentes uns dos outros. 

Todos eles eram (cada um à sua própria maneira) renovadores de subjetividades. Tudo 

que fugisse ao acadêmico, ao formulário padrão, era válido para eles. 

Tendo isso em mente, vale ressaltar que a influência de Frantz Fanon sobre o 

movimento também foi de suma importância. Em seu ensaio-manifesto A estética da fome, 

Glauber buscou adaptar a posição ocupada pela violência em Os condenados da Terra, 

de Fanon, (a única resposta possível para o colonialismo; o único caminho para a 

descolonização no Terceiro Mundo) para a linguagem cinematográfica do Cinema Novo. 

Qual era a originalidade da América Latina? Sua fome. E qual seria a manifestação 

cultural mais nobre, mais perfeita da fome? A violência. Para o diretor, segundo muitos, 

o mais importante do Cinema Novo, o movimento fundado pelos “Sete Samurais” tinha 

sido exitoso em abordar a fome da América Latina no seio dos enredos de seus filmes. E, 

à vista disso, também foi exitoso em manifestar a violência em suas obras. 

De Aruanda a Vidas secas, o Cinema Novo narrou, descreveu, poetizou, 

discursou, analisou, excitou os temas da fome: personagens comendo 

terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, 

personagens matando para comer, personagens fugindo para comer, 

personagens sujas, feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, 

escuras: foi esta galeria de famintos que identificou o Cinema Novo 

com o miserabilismo tão condenado pelo Governo[,] pela crítica a 

serviço dos interesses antinacionais[,] pelos produtores e pelo público 

– este último não suportando as imagens da própria miséria. Este 

miserabilismo do Cinema Novo opõe-se à tendência do digestivo, 

preconizada pelo crítico-mor da Guanabara, Carlos Lacerda: filmes de 

gente rica, em casas bonitas, andando em automóveis de luxo: filmes 

alegres, cômicos, rápidos, sem mensagens, de objetivos puramente 

industriais. Estes são os filmes que se opõem à fome, como se, na estufa 

e nos apartamentos de luxo, os cineastas pudessem esconder a miséria 

moral de uma burguesia indefinida e frágil ou se mesmo os próprios 

materiais técnicos e cenográficos pudessem esconder a fome que está 

enraizada na própria incivilização. Como se, sobretudo, neste aparato 

de paisagens tropicais, pudesse ser disfarçada a indigência mental dos 

cineastas que fazem [este] tipo de filme. O que fez do Cinema Novo um 

fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de 

compromisso com a verdade; foi seu próprio miserabilismo, que, antes 

escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60; e, 

se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido 

como problema político. Os próprios estágios do miserabilismo em 

nosso cinema são internamente evolutivos. (ROCHA, 1981, p. 30). 

Dado, portanto, o posto ocupado por Fanon de grande inspirador do movimento 

de libertação da Argélia na época, e a descaracterização da natureza de dependência da 

cultura terceiro-mundista para com a Europa levada a cabo por ele, torna-se bem evidente 
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a razão pela qual a estética glauberiana se afastará do realismo crítico e popular advindo 

do impacto do neorrealismo na América Latina, e passará a se preocupar mais com o 

debate francês concernente à crítica da linguagem e das ideologias. Ainda que Glauber se 

debruce cada vez mais sobre as questões suscitadas por este debate francês, todos os 

outros fundadores do Cinema Novo seguirão seus próprios caminhos, também almejando 

arquitetar linguagens cinematográficas originais, inéditas até então. 

Conforme já assinalado, esta dissertação tem como foco a filmografia do cineasta 

Glauber Rocha. A ênfase dada a seu ensaio-manifesto e a seu papel na fundação do 

Cinema Novo deve-se, em grande parte, aos testemunhos obtidos do diretor Sílvio 

Tendler e do ator Antônio Pitanga, durante entrevistas que realizamos e a que voltaremos 

mais adiante. Ambos foram bem enfáticos ao afirmar que Glauber Rocha e sua estética 

foram, de fato, a pedra fundamental do Cinema Novo. No rastro da vasta discussão quanto 

à libertação nacional dos povos colonizados na África (principalmente com a 

independência da Argélia, em 1962), Glauber Rocha contribuirá para a cristalização de 

parte da ideologia cinematográfica terceiro-mundista, que começava a se avultar no 

âmbito do subdesenvolvimento em fins dos anos 1960. Tendo a violência de Frantz Fanon 

(componente indissociável do colonialismo, essência última da relação entre colonizador 

e colonizado e, consequentemente, expressão dialética da revolta do oprimido) como 

sustentáculo de uma linguagem cinematográfica que negasse a cultura dominante, do 

colonizador, Glauber irá transpor para o cinema (e, evidentemente, para o contexto do 

Cinema Novo) o embate, o enfrentamento do colonizado com o colonizador. Conflito este 

que não oferece outro meio de expressão senão o da força, já que a falta de um solo 

cultural comum entre os dois lados impede a resolução do confronto pela deliberação 

pacífica. Esta é a perspectiva tanto de Glauber Rocha quanto de Frantz Fanon, ainda que, 

no caso do diretor do Cinema Novo, esta percepção vá evoluir no desdobramento de sua 

carreira como cineasta.  

Nas palavras do próprio Glauber Rocha, 

O que se entende por cinema revolucionário? 

Se você fizer uma revisão da história do cinema, você verá que aquele 

que se chama cinema revolucionário surge pela primeira vez na história 

da revolução soviética. Pouco depois você pode encontrar esse cinema 

revolucionário no pós-guerra, em muitos países socialistas, mas 

também na Itália (penso no neorealismo, por exemplo). Nos anos 50, o 

cinema vem dominado pela nouvelle vague francesa que é uma prática 

cinematográfica existencialista, fenomenológica. Em 59, com a 
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Revolução Cubana, chega-se a uma espécie de despertar geral do 

Terceiro Mundo e o Brasil, que é o país mais rico e complexo do 

Terceiro Mundo, produz uma cultura mais desenvolvida do que os 

outros países. O nosso grupo de cinema novo tinha uma formação 

cinematográfica muito ligada ao cinema russo revolucionário de 

Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko, Vertov e também ao teatro de Brecht. 

Queríamos, e eu especialmente quero, desenvolver o que se chama de 

cinema didático-épico como refutação do cinema do psicologismo e do 

moralismo. Procurávamos assim fazer um cinema antimoralístico 

porquanto revolucionário. Procurávamos colocar em foco as 

contradições de tema e as relações entre os personagens sem 

romantismo revolucionário e sem oportunismo revolucionário. O 

cinema novo nunca foi ligado a um partido ou a uma organização 

política; tratava-se de um grupo no qual muitos diretores e intelectuais 

se constituíam eles mesmos em um movimento de prática política. 

(ROCHA, 2004, p. 297-298, grifos do autor). 

A proposta apresentada por Glauber Rocha é, portanto, a de um cinema épico-

didático. Segundo o diretor, este seria sustentado por dois pilares específicos: a didática 

e o épico. Aquela, detendo a função de conscientizar, de problematizar os elementos do 

cotidiano, das vidas dos espectadores. Este, com o dever de provocar o ímpeto, a centelha 

da mudança, da necessidade de repensar, de construir novas possibilidades no cotidiano, 

na vida em si. Ambos os pilares estão indissociavelmente presentes nas imagens de uma 

Eldorado que não se encontra alheia às realidades dos países colonizados (ainda mais 

porque é uma nação do Atlântico latino-americano). A didática e o épico. Sem a primeira, 

tem-se o romantismo moralista e a degeneração de uma obra em mera demagogia, estando 

ausente a consciência das forças que movimentam a história. Sem o segundo, é gerada 

informação estéril, mantendo-se a consciência passiva dos espectadores e a boa 

consciência dos intelectuais, quer dizer, preservando-se o estado de então dos elementos 

do cotidiano, da vida.2 Aquilo que transparece, a título de exemplo, em Terra em transe, 

é justamente uma estética que não se condiciona à simples técnica cinematográfica. Em 

vez disso, a proposta de Glauber Rocha no filme é questionar que tipo de nação é Eldorado 

que, num momento de profunda e inquietante instabilidade sociopolítica, se encontra 

dominada pela carnavalização total de suas estruturas, de seus mecanismos de poder 

(como, por exemplo, com o encontro de Vieira com as massas quando de sua candidatura 

                                                           
2 A proposta do cinema épico-didático de Glauber Rocha é apresentada pelo diretor como sendo a única 

opção para o intelectual do mundo subdesenvolvido que se encontra na encruzilhada entre ser um “esteta 

do absurdo” ou um “nacionalista romântico”. Ou, em outras palavras, a única opção (que não as duas 

anteriores) para o intelectual do mundo subdesenvolvido é a da cultura revolucionária. O cinema épico-

didático seria revolucionário na medida em que criar é revolucionar (e em que criar é atuar tanto na esfera 

da arte quanto nas esferas da política e do espaço militar). Consultar a segunda citação no anexo da 

Introdução. 
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para a presidência e, novamente, com a “coroação” de Porfírio Diaz como “rei” de 

Eldorado, já próximo ao final do filme).3 

Este cinema épico-didático, inserido em todos os filmes da “Trilogia da Terra”, 

também será afetado pela transição da estética da fome para a estética do sonho. Sendo 

assim, a didática e o épico se encontrarão presentes (em maior ou menor grau) no 

desenrolar de sua produção fílmica, mas não apenas como elementos estáticos 

recorrentes. Se em Deus e o Diabo na terra do sol e Terra em transe prevalecem os 

ditames provenientes da estética da fome, A idade da Terra dará vazão às novidades 

resultantes da estética do sonho. O que significa isto? Antes da estética do sonho, Glauber 

está apostando num cinema épico-didático, guiado pela ideia de uma estética da 

violência, ou ainda, pela possibilidade de se conscientizar o público espectador da 

necessidade de se fazer frente à condição do transe imperante no âmbito do 

subdesenvolvimento, por intermédio de imagens que retratem gritantemente a miséria, a 

fome, a desigualdade, a doença, a morte, enfim, o transe. Em outras palavras, por 

intermédio de imagens que contenham, em seu âmago, a violência. Mas, que violência é 

esta? É uma violência que detém um amor pleno de ação, pleno de transformação. 

Quando fala da Argélia, por exemplo, Glauber indica que foi necessário um policial morto 

para que os franceses percebessem, de fato, os argelinos. Foi somente quando os 

“colonizados” decidiram pegar em armas que eles conseguiram se desvencilhar da 

posição de “escravo”. Segundo o diretor, tão somente uma “cultura da fome”, arruinando 

as próprias estruturas de onde surgiu, poderá superar-se em termos qualitativos. A 

violência é justamente a manifestação cultural mais nobre da fome. Nas narrativas de 

Deus e o Diabo na terra do sol e Terra em transe têm-se, desse modo, denúncias muito 

contundentes, gritadas, das condições de existência no mundo subdesenvolvido. Seja na 

cena de abertura de Deus e o Diabo na terra do sol (um foco bem enfático, bem 

desconcertante, na cabeça em decomposição de uma vaca), seja nas fotos apresentadas 

por Sara a Paulo Martins em princípios de Terra em transe (que denunciam o estado 

degradado da saúde, da educação, do bem-estar, enfim, o estado de subdesenvolvimento 

da nação de Eldorado), as imagens dos primeiros dois filmes da “Trilogia da Terra” 

evidenciam o interesse do diretor em estabelecer um cenário propício para este primeiro 

momento da estética da fome como pano de fundo do cinema épico-didático. 

                                                           
3  Abordarei estes exemplos mais aprofundadamente no segundo capítulo, “Terra em transe: o 

assujeitamento na modernidade capitalista e a produção de novas formas de subjetividade”. 
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Os sistemas culturais atuantes, de direita e de esquerda, estão presos a 

uma razão conservadora. O fracasso das esquerdas no Brasil é resultado 

deste vício colonizador. A direita pensa segundo a razão da ordem e do 

desenvolvimento. A tecnologia é ideal medíocre de um poder que não 

tem outra ideologia senão o domínio do homem pelo consumo. As 

respostas da esquerda, exemplifico outra vez no Brasil, foram 

paternalistas em relação ao tema central dos conflitos políticos: as 

massas pobres. O Povo é o mito da burguesia. A razão do povo se 

converte na razão da burguesia sobre o povo. As variações ideológicas 

desta razão paternalista se identificam em monótonos ciclos de protesto 

e repressão. A razão de esquerda revela herdeiro da razão 

revolucionária burguesa européia. A colonização, em tal nível, 

impossibilita uma ideologia revolucionária integral que teria na arte sua 

expressão maior, porque somente a arte pode se aproximar do homem 

na profundidade que o sonho desta compreensão possa permitir. A 

ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. As 

vanguardas do pensamento não podem mais se dar ao sucesso inútil de 

responder à razão opressiva com a razão revolucionária. A revolução 

é a anti-razão que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional 

de todos os fenômenos que é a pobreza. (ROCHA, 1981, p. 219 e 220). 

A transição para a estética do sonho se dará nos idos de 1971 (o artigo sobre a 

estética da fome é datado de 1965). Glauber Rocha (2004, p. 249) declara que, graças à 

mudança de diversas condições políticas e mentais em princípios da década de 1970, é 

necessário um recorrente desenvolvimento dos conceitos de arte revolucionária. Assim 

sendo, sua compreensão racional da pobreza em 1965 (a estética da fome) dará lugar a 

uma estética revolucionária completamente desligada da razão dominadora, e mais 

próxima daquilo que chama de “linguagem popular de permanente rebelião histórica ” 

(ROCHA, 2004, p. 251). Ou seja, da fusão entre o abandono completo do racionalismo 

colonizador e a cultura popular plena de caráter revolucionário advirá a primeira 

configuração de um novo signo revolucionário: a estética do sonho. Como definido 

anteriormente, A idade da Terra será o símbolo por excelência desta transição. A 

constância narrativa é inexistente no filme. Para além do conteúdo sagrado de Deus e o 

Diabo na terra do sol e Terra em transe, seu uso de simbolismos religiosos (seja do 

cristianismo, seja das religiões de matriz africana) é bem evidente. Aquilo que Glauber 

apresentava como (ou, pelo menos, tinha esperanças de vir a ser) o princípio de uma 

ideologia revolucionária integral (a estética da fome) é definido aqui como uma estética 

que provém, que é herdeira dos racionalismos colonizadores. Por ser herdeira destes, é 

incapaz de comunicar as tensões e rebeliões daquilo que seria o mais irracional de todos 

os fenômenos: a pobreza. No lugar de se tentar responder à razão opressiva com a razão 

revolucionária, Glauber chega à conclusão de que tão somente a anti-razão, a revolução 

como o lócus da anti-razão, será capaz de fazer frente à razão opressiva, à razão 
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dominadora. O irracionalismo liberador se traduz, desse modo, na arma mais poderosa 

do revolucionário justamente porque abandona derradeiramente aquilo que herdou dos 

racionalismos colonizadores. Dito de outro modo, urge abandonar os ditames, as normas 

provenientes das estruturas colonizadoras, dos racionalismos oriundos do mundo 

desenvolvido, para que, então, possa haver o advento da elaboração de uma verdadeira 

nova agência (ou até mesmo de verdadeiras novas agências). A diferença para com a 

estética da fome seria, portanto, que a proposta da estética do sonho implica ir ainda mais 

longe do que sua antecessora; para além de simplesmente partir da própria estrutura, do 

próprio discurso da estrutura, com o intuito de conscientizar o público a respeito da 

existência da mesma, Glauber expõe, com a estética do sonho, seu interesse em romper 

definitivamente com as convenções imperantes no cinema de sua época e estabelecer os 

fundamentos de uma estética genuinamente sua (apesar de não ter, com isso, deixado de 

lado, sem exceção, todos os preceitos da estética da fome) (VENTURA, 2000, p. 383). 

Esta nova percepção quanto à maneira pela qual fazia seus filmes até então fica 

completamente evidente na estruturação técnica de sua última obra, A idade da Terra. Se, 

por um lado, Deus e o Diabo na terra do sol e Terra em transe ainda apresentam certas 

influências de outras linguagens cinematográficas (tais como dos cinemas americano e 

russo), A idade da Terra dá o salto decisivo na busca por uma linguagem cinematográfica 

própria do diretor. Isto não significa que Glauber já não possuísse (havia algum tempo) 

uma produção fílmica própria, mas antes que ele ainda procurava, até a elaboração de seu 

último filme, revolucionar suas próprias técnicas de filmagem, a montagem, a construção 

do enredo, a exposição e criação das personagens, a posição ocupada pelos espectadores 

ao verem um filme. Estes não são mais meros observadores de um enredo com uma 

continuidade bem estabelecida, mas sim aqueles que completam o filme ao 

compreenderem a narrativa, somente na medida em que fazem as conexões necessárias 

para imbuir a obra de uma verdadeira constância narrativa. A partir disto, 

compreenderiam a proposta de Glauber em A idade da Terra: “novas formas para novas 

Idéias” (ROCHA apud VENTURA, 2000, p. 386). Enfim, Glauber ainda buscava, até A 

idade da Terra, revolucionar a própria forma de fazer um filme. 

Em síntese, a transição da estética da fome para a estética do sonho, quando 

observada a partir do desenrolar da “Trilogia da Terra”, demonstra uma mudança de 

paradigma na proposta do cinema épico-didático de Glauber Rocha. Qual seja, em vez de 

se limitar a alterar elementos do discurso provenientes da própria estrutura, garantir as 
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condições propícias para o advento de uma estruturação fílmica genuinamente original. 

Com isso, não deixava de lado a ideia de subverter o discurso da estrutura, próximo passo 

a ser dado pelo cinema épico-didático, ou seja, retirar da estrutura novas e legítimas 

possibilidades de agência (em vez de simplesmente subverter o discurso estrutural 

imperante). Neste sentido, a ruptura (ou, ainda, as rupturas) para com o transe será, de 

fato, muito mais forte do que seria anteriormente, com a estética da fome.4  

Ao final deste trabalho, após a investigação dos três filmes que compõem 

“Trilogia da Terra”, abordaremos como a filmografia glauberiana se coaduna com certos 

conceitos de Michel Foucault e Walter Benjamin, aqui apresentados (ou seja, a produção 

de novas formas de subjetividade, em Foucault, e a formação de narrativas, em Benjamin). 

Nas Considerações Finais, nos deteremos também nas entrevistas realizadas com Sílvio 

Tendler e Antônio Pitanga. Por ora, enfocaremos apenas as conexões existentes entre 

alguns aspectos das teorias de Foucault e Benjamin, e sua relação com a produção e a 

teoria fílmicas de Glauber Rocha.5 

Desse modo, tem-se o seguinte cenário para o caso do Cinema Novo:6 

                                                           
4 Gostaria de esclarecer que, até aqui, já introduzi (até certo ponto) os filmes da “Trilogia da Terra” e as 

relações mantidas por eles com a estética da fome, a estética do sonho e os três principais conceitos 

glauberianos enfocados nesta dissertação (cinema épico-didático, transe e ruptura). Embora possa parecer 

um tanto incoerente esta apresentação dos filmes, antes do esclarecimento de suas respectivas narrativas, 

acredito que a maneira pela qual trabalhei seus conteúdos nos capítulos a seguir dialogará bem com a 

filmografia (e a teoria fílmica) glauberiana indicada até agora. Logo, o modo escolhido para abordar a 

“Trilogia da Terra” até aqui será enriquecido e complexificado, conforme os filmes forem sendo analisados. 

Em outras palavras, julgo essencial este primeiro contato com a “Trilogia da Terra” (e sua relação com a 

teoria fílmica de Glauber Rocha) para que a compreensão dos filmes analisados nos capítulos que se seguem 

esteja inserida em determinado contexto teórico (qual seja, o do próprio diretor das tramas aqui 

interpeladas). 
5 Vale ressaltar que quando me refiro à “teoria fílmica de Glauber Rocha” estou tomando certa liberdade 

para com o termo. Até onde sei, Glauber nunca reivindicou para si qualquer tipo de teoria fílmica. Contudo, 

ele trabalhou e estudou com bastante afinco tanto a linguagem cinematográfica de outros diretores quanto 

a sua própria. Evidentemente, seus filmes foram feitos segundo certos parâmetros provenientes de suas 

próprias reflexões a respeito dos ambientes nos quais se encontrava e com os quais interagia. Em vista 

disso, optei por me referir à sua “teoria fílmica” para, pura e simplesmente, facilitar a compreensão de que 

estou lidando com os preceitos da linguagem cinematográfica de Glauber Rocha, sem ter de constantemente 

fazer referência à “linguagem cinematográfica de Glauber Rocha”, nestes termos. 
6 Os “Sete Samurais” do Cinema Novo (como já esclarecido anteriormente) almejavam realizar filmes 

“explosivos”, “bárbaros”, renovadores de subjetividades. Contudo, mesmo com todo o entusiasmo neles 

plantado por Walter da Silveira, Alex Viany e Paulo Emílio Salles Gomes, o grupo se dispersou em 1961, 

com cada um de seus membros se dirigindo para diversas trajetórias fílmicas. Tendo surgido sem uma 

orientação muito exata quanto a influências (ou mesmo sem um manifesto que traduzisse seus objetivos), 

o Cinema Novo irá se deparar com uma definição mais clara de seus conteúdos quando da divulgação do 

ensaio-manifesto de Glauber Rocha, A estética da fome, e do estabelecimento da máxima do diretor, “Uma 

câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Para mais informações, consultar a terceira citação no anexo da 

Introdução. 
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Por conseguinte, naquele período de grande instabilidade política da história 

brasileira, que foi o golpe militar de 1964 contra o presidente João Goulart, teve-se o 

advento de todo um movimento estético de cunho libertário, revolucionário, que se 

convencionou denominar de Cinema Novo. Sendo um cinema poético, mobilizador do 

campo do entendimento poético, ele propunha o abandono da filmagem esquematizada, 

do “encadeamento dos eventos a partir de seus efeitos práticos”, para propor toda uma 

série de novas subjetividades que tratassem da profunda e dramática realidade brasileira, 

que pouco ou nada se assemelhava àquilo que era até então apresentado para as elites. 

Esta atmosfera que envolvia o Cinema Novo e seus fundadores era realmente uma 

atmosfera de transe, marcada por oposições. Arcaico e moderno, desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, riqueza e miséria estavam presentes neste contexto marcado pela 

estagnação, pela desesperança e submetido à reprodução de uma linguagem relacionada 

a determinada estrutura. Mais uma vez atingia-se um ponto crítico, de ebulição, e o 

Cinema Novo era um dos principais atores por detrás da formação de novas formas de 

subjetividade e, portanto, da oposição ao “duplo constrangimento” político próprio às 

estruturas do poder moderno. Com isso, torna-se viável a defesa da seguinte premissa 

norteadora de toda esta dissertação: o transe imperante no Brasil, na América Latina, 

enfim, no Terceiro Mundo, pode ser combatido por intermédio daqueles que, para 

recuperar a “Máscara do medo”, de Klee, se encontram por detrás da arte, ou seja, por 

intermédio daqueles que se encontram inseridos no campo do entendimento poético, 

justamente porque são capazes de produzir novas formas de subjetividade. Para se fazer 

frente ao “conformismo que se apodera da tradição” (usando esta construção teórica de 

Benjamin deliberadamente), para se opor a este “duplo constrangimento” político próprio 

às estruturas do poder moderno (também utilizando este conceito de Foucault 

deliberadamente), deve-se recorrer à produção de novas formas de subjetividade que, no 

caso do Cinema Novo, advêm justamente do campo do entendimento poético. Se, 

porventura, fosse necessário já estabelecer aqui os conceitos de estrutura e agência, 

poder-se-ia fundamentar esta questão da seguinte forma: o transe, produzido e 

reproduzido pela estrutura, e o campo do entendimento poético, possivelmente inserido 

no universo da agência. 

Como prometido anteriormente, antes de encerrar esta (já extensa) Introdução, 

abordaremos como ocorreram as entrevistas com o diretor Sílvio Tendler e o ator Antônio 

Pitanga. O primeiro contato com Sílvio Tendler ocorreu no VII Seminário Fluminense de 
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Sociologia (organizado por minha turma de mestrado do PPGS da UFF). Após a exibição 

de seu filme, Utopia e barbárie, no Cine Arte UFF, apresentei-me a ele e falei sobre o 

tema de minha dissertação. Ele mostrou-se bastante interessado e me forneceu seu e-mail 

para marcarmos uma entrevista. Isto ocorreu no dia 8 de novembro de 2018, e a entrevista 

foi combinada para 2 de maio de 2019, na casa dele, em Copacabana. Fui recebido com 

muita atenção e cortesia, e a entrevista, que se estendeu por cerca de uma hora e meia, foi 

bastante produtiva. Extremamente educado e simpático, Tendler forneceu-me muitas 

informações que sem dúvida enriqueceram este trabalho.7  

Já meu primeiro contato com Antônio Pitanga ocorreu por intermédio de minha 

mãe, Fátima, que se encontrou com a esposa de Pitanga, a deputada federal Benedita da 

Silva, durante um evento no espaço Reserva Cultural de Niterói, próximo ao campus da 

UFF do Gragoatá. Em novembro de 2019, ao tentar agendar a entrevista, ele me informou 

que estava em cartaz no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, com a peça Embarque imediato, 

juntamente com seu filho, Rocco Pitanga, e sua filha, Camila Pitanga. Fui assistir à peça 

em 8 de dezembro e nesta ocasião agendamos a entrevista para o próximo dia 12. 

Organizei as perguntas em torno de dois eixos principais: em primeiro lugar, o processo 

de produção de A idade da Terra (como tinha sido, para ele, trabalhar com Glauber 

Rocha, em Brasília; como se deu a construção da personagem; do que tratava o enredo da 

obra); e, em segundo lugar, o cinema épico-didático de Glauber Rocha (se sabia algo a 

respeito, se chegara a conversar com Glauber sobre isso). Nós nos encontramos no próprio 

Teatro Poeira, numa quinta-feira (as apresentações eram de quinta a domingo), cerca de 

uma hora antes da peça. Apesar de alguns imprevistos (esclarecidos no Apêndice B), a 

entrevista, que durou uns 40 minutos, foi extremamente produtiva e agradável. Antônio 

Pitanga, profundamente acolhedor e atencioso, me forneceu informações valiosas que, 

com certeza, aprofundaram não só meus conhecimentos quanto à obra de Glauber Rocha, 

como também quanto à trajetória de Pitanga como ator, no cinema e no teatro. Sou muito 

grato a ele por esta acolhida, pouco antes de subir ao palco. 

Considerando que o foco desta dissertação recairá sobre estes dois eixos principais, 

um conjunto abrangente de temas, assuntos e eventos serão inter-relacionados para se 

atingir às propostas, ou antes, às teorizações que aqui se advogam: em primeiro lugar, que 

os filmes, que a técnica cinematográfica adotada como objeto de análise (ou seja, 

                                                           
7 Na verdade, não cheguei a fazer todas as perguntas que havia preparado, pois considerei mais proveitoso 

dar uma maior liberdade para ele falar. 



24 
 

 
 

proveniente do diretor do Cinema Novo, Glauber Rocha) são um caminho possível para 

a produção e reprodução de novas formas de subjetividade, nos termos de Michel 

Foucault. Em seguida, que os relatos, os enredos, enfim, as narrativas presentes na 

“Trilogia da Terra” (Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe, A idade da Terra) 

se traduziram em genuínas narrativas, nos termos de Walter Benjamin. Por fim, que o 

momento retratado nos filmes desta trilogia, ao sugerir novas formas de subjetividade, 

propicia o enfrentamento do “duplo constrangimento” político próprio às estruturas do 

poder moderno, qual seja, a simultânea individualização e totalização própria às 

estruturas deste poder (uma vez mais, nos termos foucaultianos). 

Destarte, objetiva-se levar a cabo o presente trabalho, recorrendo às seguintes 

abordagens teóricas: no primeiro capítulo, a análise de Deus e o Diabo na terra do sol se 

fará à luz de conceitos de Aníbal Quijano, Boaventura de Sousa Santos, Édouard Glissant, 

Ismail Xavier e Tereza Ventura; no segundo capítulo, Terra em transe, recorreremos 

novamente a conceitos de Aníbal Quijano, bem como de Donna Haraway, Judith Butler, 

Michel Foucault e Tereza Ventura; por fim, no terceiro capítulo, A idade da Terra será 

abordada com o auxílio de alguns intelectuais latino-americanos da segunda metade do 

século XX (Enzo Faletto, Agustín Cueva, Mario Arrubla Yepes, Arturo Escobar, Ruy 

Mauro Marini, Aníbal Quijano e Tereza Ventura).). 

Esta dissertação propõe, assim, que a estética codificada naquilo que se 

convencionou denominar a “Trilogia da Terra”, do diretor do Cinema Novo Glauber 

Rocha, ou seja, a estética glauberiana conhecida como o cinema épico-didático, permite 

que se abra um debate, uma reflexão a respeito do transe, da miséria, da fome, enfim, da 

condição de subdesenvolvimento do Brasil, da América Latina, do Terceiro Mundo em 

geral, conforme apresentado no início desta Introdução. Para tanto, serão utilizadas obras 

de Michel Foucault e Walter Benjamin, conforme já mencionado. Portanto, este trabalho 

levará em consideração não apenas os elementos sócio-históricos do período no qual o 

Cinema Novo de Glauber Rocha se insere (golpe militar de 1964, Guerra Fria), como 

também os elementos estéticos característicos da filmografia selecionada do mesmo 

(carnaval, conflito de classes, sertão nordestino).8 

                                                           
8 Todavia, gostaria de esclarecer que as abordagens dos filmes presentes nesta dissertação serão levadas a 

cabo a partir de um viés estritamente narrativo, levando-se em consideração as tramas dos respectivos 

filmes. As diversas formas de encenação e produção cinematográficas provenientes de cada filme, sem 

embargo, estarão presentes nas citações de certos autores que trabalharam as mesmas de maneira primorosa 

e que, confio, serão fundamentais para o enriquecimento do arcabouço teórico aqui mobilizado.  
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1 DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL: OS LIMITES DO SERTÃO 

E A UTOPIA DO MAR 

O sertão vai virá mar 

E o mar virá sertão (bis) 

Tá contada a minha estória 

Verdade e Imaginação 

Espero que o sinhô 

Tenha tirado uma lição 

Que assim mal dividido 

Esse mundo anda errado 

Que a terra é do homem 

Não é de Deus nem do Diabo (bis) 

(DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL, 1964) 

Este capítulo busca articular partes das obras de Édouard Glissant (Introdução a 

uma poética da diversidade), Boaventura de Sousa Santos (Para além do pensamento 

abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes) e, principalmente, Aníbal Quijano 

(Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina) com o filme Deus e o Diabo 

na terra do sol. 

O capítulo está assim estruturado: as reflexões dos autores mencionados são 

expostas no sentido de se estabelecerem conexões, continuidades, pontos de contato entre 

suas teorizações, bem como entre suas produções acadêmicas, para se compor um quadro 

analítico que seja capaz, ao menos parcialmente, de esclarecer as imagens, as 

personagens, as alegorias, enfim, a narrativa contida em Deus e o Diabo na terra do sol. 

1.1 “LÁ NOS CONFINS DO SERTÃO”: O RECORRENTE DERRAMAMENTO DE 

SANGUE 

Édouard Glissant, em Introdução a uma poética da diversidade, observa: 

Chamo de caos-mundo – já disse outras vezes durante estas 

conferências – o choque, o entrelaçamento, as repulsões, as atrações, as 

conivências, as oposições, os conflitos entre as culturas dos povos na 

totalidade-mundo contemporânea. Portanto, a definição ou a 

abordagem que proponho dessa noção de caos-mundo é bem precisa: 

trata-se da mistura cultural, que não se reduz simplesmente a um 

melting-pot, graças à qual a totalidade-mundo hoje está realizada. 

Minha primeira apreciação sobre o caos-mundo será sobre o que 

poderíamos chamar de uma condição temporal da cultura, da relação 
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entre as culturas. O que podemos dizer de mais geral a esse respeito é 

que as relações, os contatos entre as culturas – já disse em outras 

circunstâncias mas é preciso repeti-lo – perpetuavam-se antigamente ao 

longo de imensas continuidades temporais. Por causa disso, embora 

muito eficientes e muito eficazes, esses contatos não eram reconhecidos 

como tal. Isso se deve ao fato de que a continuidade temporal era tão 

longa, que antes que a transformação – freqüentemente bastante brutal, 

bastante imediata – fosse percebida como tal, era substituída por uma 

outra transformação. Assim, por exemplo, foi preciso muito tempo para 

que os habitantes daquilo que se tornaria a França se concebessem como 

franceses. Há continuidades temporais imensas que condicionam e 

contêm as relações entre culturas, e nós as estudamos sobretudo no 

mundo europeu, porque este foi o mundo que mais nos ensinaram e, 

infelizmente, somos não apenas deficientes, mas ignorantes no que 

concerne ao conhecimento das relações culturais em continentes como 

a Ásia ou a África. Isso não impede que saibamos que nessas imensas 

continuidades temporais as culturas se influenciam umas às outras, de 

forma insensível e imperceptível, mas, em dados momentos, elas 

passam por transformações fulgurantes. A novidade que os tempos 

contemporâneos apresentam é a seguinte: as continuidades temporais 

não são mais imensas, mas sim imediatas, e a repercussão é imediata. 

As influências ou as repercussões das culturas umas sobre as outras são 

imediatamente sentidas como tal. E ao mesmo tempo em que existe esse 

imediatismo da repercussão das relações culturais, das culturas umas 

sobre as outras, há algo que não podemos deixar de observar: as 

humanidades que se influenciam dessa forma, negativa ou 

positivamente, vivem vários tempos diferentes. (GLISSANT, 2005, p. 

98-100). 

 Este elemento do caos-mundo, ou seja, o fato de as humanidades afetadas pela 

repercussão das relações culturais umas sobre as outras viverem vários tempos diferentes, 

é exemplificado por Glissant no caso de um camponês da China que, após milênios de 

gerações acostumadas a determinada realidade espaço-temporal, sofre o impacto brutal 

das consequências da Revolução Chinesa e do advento da Coca-Cola. Não por acaso, a 

possibilidade de se compreender este “sistema errático” (qual seja, o caos-mundo) no qual 

se encontram as diversas humanidades somente se dará por intermédio da sensibilidade 

para com as condições iniciais de suas respectivas histórias, de suas respectivas origens. 

Com esta questão, iniciaremos a análise da narrativa contida em Deus e o Diabo 

na terra do sol. Para além de afirmar a estética implicada no Cinema Novo, o quadro 

composto pelo filme é essencialmente regional, retratando o modo de vida brasileiro no 

âmbito rural, mais especificamente no Nordeste. Inspirado tanto por nomes da literatura 

da década de 1930 (como Graciliano Ramos e José Lins do Rego), quanto pela obra de 

Euclides da Cunha, Os sertões, e histórias sobre jagunços e cangaceiros que ouvia quando 

criança de cegos cantadores em várias feiras nas cidades do sertão, Glauber Rocha 

compõe um filme um tanto ou quanto inusitado para a época na qual estreou: 1964. Para 
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além do processo de urbanização dos grandes centros, é retratada a trajetória de um casal 

de sertanejos, Manuel e Rosa. Após ele ser enganado pelo coronel Moraes numa partilha 

de gado, eles fogem e acabam cercados, de um lado, pelo messianismo religioso do Santo 

Sebastião (inspirado em Canudos e, mais especificamente, na figura de Antônio 

Conselheiro), de outro, pela resistência do cangaço de Corisco, último sobrevivente do 

bando de Lampião (este já da época do Estado Novo de Getúlio Vargas). Esta narrativa 

contém elementos do cordel, típica manifestação poética na cultura regional do Nordeste 

brasileiro. Não por acaso, na última música que compõe a trilha sonora do filme, citada 

na abertura deste capítulo, tem-se o verso “Verdade e Imaginação”: Glauber se inspira 

tanto em testemunhos e fatos históricos quanto em recursos e princípios ficcionais para 

compor um quadro das condições de existência, da história do povo do sertão nordestino 

que, aliás, também retrata realidades presentes em todo o território brasileiro.9 

Talvez aquilo que represente da melhor maneira possível esse misto de real e 

imaginário seja justamente o tempo. Enquanto o esquema espacial de Deus e o Diabo na 

terra do sol permanece praticamente estático naquilo que diz respeito ao seu conteúdo no 

decorrer de todo o filme, a passagem do tempo se apresenta como dissonante. Por um 

lado, a personagem do Santo Sebastião remete ao messianismo que, no Nordeste, teve 

sua mais perfeita realização em fins do século XIX, e, por outro, a de Corisco traz à tona 

o período do cangaço, já nas décadas de 30 e 40 do século XX. Este anacronismo 

deliberado reforça ainda mais a estagnação do espaço geográfico e estético do filme: o 

tempo passa, mas o sertão continua o mesmo. Tal fato apresenta-se também no tempo 

meteorológico do filme: quase todas as cenas se passam durante dias bem ensolarados. 

Mesmo aquelas que ocorrem num ambiente mais escuro são iluminadas por alguma fonte 

de luz, seja pela chama de uma vela, seja pelos próprios raios do sol. Há, afinal, uma razão 

para o filme se chamar Deus e o Diabo na terra do sol: este é presença quase inexorável 

no decorrer da narrativa. Assim, o tempo se apresenta como imemorial, enquanto no 

espaço se encontra inserida uma cultura que está aquém da sociabilidade urbana, cercada 

por promessas messiânicas, adesões ao cangaço, atuações de jagunços e, sobretudo, pelas 

atrocidades, pelo desespero e pela miséria de uma dura vida sob o escaldante sol do sertão. 

                                                           
9 Tal síntese do quadro social brasileiro presente na obra de Glauber Rocha era também pretendida, de 

forma geral, pelos diretores da primeira fase do Cinema Novo (Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, 

Ruy Guerra, por exemplo). Talvez seja possível conceber um certo didatismo almejado naquele momento, 

fruto da busca dos diretores por um público mais popular, que deveria começar a se familiarizar mais com 

a realidade brasileira, tal como apresentada por eles.  
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Destarte, de acordo com o professor Ismail Xavier, em Sertão mar: Glauber Rocha e a 

estética da fome,10 

 

 

Figura 2 - Cena de Deus e o Diabo na terra do sol 

Uma questão importante, apresentada por Antônio das Mortes, já próximo ao final 

do filme, é a previsão de uma “guerra maior nesse sertão”, sem a “cegueira de Deus e do 

Diabo”. Deus, o Santo Sebastião. Corisco, o Diabo. E é neste contexto que Antônio das 

Mortes vai “morrer de vez”, porque, no fundo, eles “são tudo a mesma coisa”. Manuel e 

Rosa se deparam com cada uma destas personagens em suas desventuras pelo sertão. 

Unem-se aos fiéis do Santo Sebastião, após a morte da mãe de Manuel pelos jagunços do 

coronel, que Manuel matara no início do filme. Depois, quando da morte de Sebastião 

pelas mãos de Rosa, e de seus fiéis por Antônio das Mortes, fogem novamente, e acabam 

por se deparar com Corisco, que não perde tempo em tomar Manuel como membro de 

                                                           
10 Uma linguagem figurativa que prioriza a reflexão sobre processos e lutas que realmente se deram na 

história do Nordeste, com o intuito de elaborar não algo rigorosamente preciso em termos factuais, mas, 

antes, garantir o encontro do público espectador com figuras que evidenciam claramente as vidas de 

Corisco, Lampião, Antônio Conselheiro, Beato Lourenço, Padre Cícero e outras personagens históricas da 

mesma região (ainda que de períodos distintos). Trata-se, portanto, de uma opção pela figuração simbólica 

que possibilita alcançar-se o objetivo contido na trama de Deus e o Diabo na terra do sol. Qual seja, a 

transmissão de um conselho. Para mais informações, consultar a primeira citação no anexo do primeiro 

capítulo. 
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seu bando, batizando-o de “Satanás”. Finalmente, durante o conflito final entre Corisco e 

Antônio das Mortes, Manuel e Rosa correm desvairados pelo sertão afora, indo em 

direção ao mar. Se há algo que une cada um dos grupos com os quais interagem em sua 

história, uma característica comum a todos eles, é o derramamento de sangue. O Santo 

Sebastião prega aos seus fiéis a velha máxima de Antônio Conselheiro, “O Sertão vai virá 

mar, e o mar virá sertão!”, e prevê um paraíso terrestre numa ilha onde “tudo é verde, os 

cavalo comendo as flor, e os menino bebendo leite nas água do rio, homens comendo o 

pão feito de pedra, e a poeira da terra virando farinha”. Entretanto, há um preço a ser pago 

para se entrar neste paraíso: o sacrifício dos inocentes e a oferenda de seu sangue. Na 

cena talvez mais aterrorizante de todo o filme, Sebastião, junto com Manuel, esfaqueia 

um bebê como oferenda a Deus numa igreja. Do mesmo modo, os seguidores do Santo 

são apresentados saqueando e aterrorizando cidades do sertão, também à procura do 

sangue que pagará sua entrada no reino de Deus.11 

Corisco, o “diabo de Lampião”, por sua vez, é introduzido executando pessoas a 

bala e facadas. Desejando vingar a morte de Lampião e pôr um fim no governo dos 

coronéis, ele e seu bando saqueiam a casa do coronel Calazans. Lá, roubam, matam, 

torturam, e Corisco estupra a noiva do coronel. Numa cena também muito desconcertante, 

Corisco esfola o coronel e pinta-o com o próprio sangue. É pouco antes de se tornar 

membro do bando de Corisco que o próprio Manuel admite ter experiência como jagunço, 

tendo feito alguns serviços em nome de Sebastião. Por fim, a presença de Antônio das 

Mortes no decorrer da trama também é pontuada por atrocidades: mata os seguidores de 

Sebastião e, quando do conflito final com Corisco, corta a cabeça dele como prova do 

serviço cumprido.12 

                                                           
11 É claro que, concomitantemente aos momentos mais desconcertantes e desmistificadores do messianismo 

como fenômeno social, também é possível vislumbrar instantes de glória e apoteose. A chegada de Manuel 

e Rosa a Monte Santo é marcada por bandeiras e símbolos dispostos contra o céu, com a entrega de Manuel 

a Sebastião sendo apresentada como uma celebração envolvente e enaltecedora da força do sentimento 

religioso. De fato, a massa de camponeses presente em Monte Santo reconhece o messianismo da figura de 

Sebastião como uma alternativa para sua condição de recorrente sofrimento e miséria. Mas, ao fim e ao 

cabo, Sebastião será desmascarado por Rosa. À sua posição de superioridade, sucederá uma de acovardada 

morte. Após o fanatismo religioso que inspirou em seus seguidores, após inúmeros atos de violência, de 

derramamento de sangue para pagar a entrada no Reino dos Céus (incluindo-se, entre eles, a derradeira 

morte da criança), acaba por ter uma morte inglória, nas mãos daquela que sempre desconfiou dele. Para 

mais informações, consultar a segunda citação no anexo do primeiro capítulo. 
12 Sobrevivente de uma prática condenada (o cangaço), Corisco é inserido na trama de Deus e o Diabo na 

terra do sol por intermédio de um jogo de repetições que resgata a presença da figura do Santo Sebastião 

(com o intuito implícito de evidenciar que Sebastião e Corisco são, na verdade, lados opostos da mesma 

moeda). Este jogo é tão explícito que, quando do primeiro encontro de Manuel e Rosa e Corisco, utiliza-se 

o mesmo verso usado para a introdução da figura de Sebastião e de seus seguidores: “Pelo sim e pelo não”. 



30 
 

 
 

Vale ressaltar que, concomitantemente a estes episódios, revela-se uma oposição 

clara entre Manuel e Rosa. Enquanto ele se entrega (pelo menos a princípio) de corpo e 

alma aos desígnios de Sebastião e, posteriormente, de Corisco, Rosa não demonstra 

qualquer tipo de crença nos dois. Ela opõe-se claramente ao fanatismo de Sebastião e 

resiste veementemente à ideia de que Manuel tenha de se juntar ao bando de Corisco. Em 

dois momentos do filme, a fé de Manuel no Santo e em Corisco é profundamente abalada 

(isto é, quando dos assassinatos do bebê e do coronel Calazans). São nestes instantes que 

Rosa reage com mais emoção e indignação: mata Sebastião pela morte do recém-nascido 

e põe-se a chicotear Manuel por sua idealização de Corisco. Estes são momentos de 

epifania para Manuel: afinal, que justiça existe no derramamento indiscriminado de 

sangue? 

O derramamento de sangue, seja em nome da fé, da vingança, do destino ou, ainda, 

da justiça: eis um dos temas centrais em Deus e o Diabo na terra do sol que também se 

encontra presente na obra selecionada de Édouard Glissant, pois 

Nenhuma operação global política, econômica ou de intervenção 

militar é capaz de começar a distinguir, minimamente, a menor solução 

para as contradições desse sistema errático que é o caos-mundo, se o 

imaginário da Relação não repercutir sobre as mentalidades e as 

sensibilidades das humanidades de hoje, para levá-las a verter o vapor 

poético, isto é, para considerar-se, humanidades e não mais 

Humanidade, de uma maneira nova: como rizoma e não mais como raiz 

única. [...] Não existe solução dentro do quadro identitário do 

pensamento de sistema. Nem no apelo à tolerância (ou à piedade), que 

é um luxo dos pensamentos de sistema, nem através do recurso à força. 

[...] É preciso nunca hesitar em defender o oprimido e o ofendido; 

entretanto, o problema hoje é conseguirmos mudar a própria noção de 

identidade, a própria profundidade da vivência que temos de nossa 

identidade, e concebermos que somente o imaginário do Todo-o-mundo 

(isto é, o fato de que eu possa viver em meu lugar estando em relação 

com a totalidade-mundo), somente esse imaginário pode nos fazer 

ultrapassar essas espécies de limites fundamentais que ninguém quer 

ultrapassar. O Todo-o-mundo é uma desmedida e se não captarmos a 

dimensão dessa desmedida, corremos o risco, na minha opinião – e esta 

é uma das bases da minha poética, do que poderíamos chamar de minha 

poética – de arrastar eternamente as velhas impossibilidades que sempre 

determinam as intolerâncias, os massacres e os genocídios. 

(GLISSANT, 2005, p. 107 e 108). 

                                                           
Em poucas palavras, a própria montagem da entrada de Corisco já evidencia que sua forma de banditismo 

social terá o mesmo fim que teve a proposta messiânica de Sebastião: o fracasso. Para mais informações, 

consultar a terceira citação no anexo do primeiro capítulo. 
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Figura 3 - Cena de Deus e o Diabo na terra do sol 

Antes de abordar estas velhas impossibilidades determinadoras das intolerâncias, 

dos massacres e dos genocídios de sempre, é necessário estabelecer o âmbito espacial no 

qual se insere Deus e o Diabo na terra do sol. Qual seja, o da América Latina e, mais 

especificamente, do Brasil. Para tanto, vale considerar as reflexões de Aníbal Quijano, 

em Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina:  

A dependência dos senhores capitalistas não provinha da subordinação 

nacional. Esta foi, pelo contrário, a conseqüência da comunidade de 

interesses raciais. Estamos lidando aqui com o conceito da dependência 

histórico-estrutural, que é muito diferente das propostas nacionalistas 

da dependência externa ou estrutural (Quijano, 1967). A subordinação 

veio mais adiante, precisamente devido à dependência e não o contrário: 

durante a crise econômica mundial dos anos 30, a burguesia com mais 

capital comercial da América Latina (Argentina, Brasil, México, Chile, 

Uruguai e até certo ponto a Colômbia) foi forçada a produzir localmente 

os bens que serviam para seu consumo ostentador e que antes tinham 

que importar. Este foi o início do peculiar caminho latino-americano de 

industrialização dependente: a substituição dos bens importados para o 

consumo ostentador dos senhores e dos pequenos grupos médios 

associados a eles, por produtos locais destinados a esse consumo. Para 

tal finalidade não era necessário reorganizar globalmente as economias 

locais, assalariar massivamente servos, nem produzir tecnologia 

própria. A industrialização através da substituição de importações é, na 

América Latina, um caso revelador das implicações da colonialidade do 

poder. (QUIJANO, 2000, p. 135). 

Eis, portanto, como o esquema espacial é apresentado em Deus e o Diabo na terra 

do sol. Foco no sertão baiano, sendo dada especial atenção à narrativa poética do cordel. 

A miséria do povo e a brutalidade da violência são retratadas de forma desconcertante e 
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direta. A música é um meio pelo qual a história é relatada. Há a personificação de ideias 

por intermédio das personagens: o Santo Sebastião representa Deus; Corisco representa 

o Diabo, mas é tratado como “o santo guerreiro”; Antônio das Mortes representa o 

jagunço, cujo dever é “acabar com Deus e o Diabo”, e é tratado como “o dragão da 

maldade”; Manuel e Rosa representam o trabalhador rural, em toda a sua miséria e 

simplicidade; o coronel Moraes, juntamente com o coronel Calazans representam o 

coronelismo, completa e tristemente inescapável no sertão. É dada ênfase constante às 

características geográficas da região: terra seca e estéril (a terra do sol), com a ameaça 

constante da morte (cavalo e vacas aparecem mortos no início do filme) e falta d’água 

(mostra-se apenas um açude para as vacas beberem água, também no início do filme, e 

há o anúncio recorrente da profecia do Santo Sebastião: “o sertão vai virá mar, e o mar 

virá sertão”). Também é retratado o conflito de classes no confronto entre Manuel e o 

coronel Moraes e na invasão da casa do coronel Calazans, quando fica clara a discrepância 

entre a realidade da elite coronelista e a dos trabalhadores rurais (a comida, os livros, os 

móveis, o piano e as roupas na casa do coronel revelam esta disparidade). No decorrer de 

todo o filme, é exposto, por certo, mais um dos temas centrais da obra: a divisão entre os 

dominadores (ou ainda, aqueles que têm) e os dominados (ou ainda, aqueles que não têm). 

As bases institucionais da colonialidade do poder se encontram representadas na 

figura de Antônio das Mortes que, logo em sua introdução, é contratado por um coronel 

e um padre para matar o Santo Sebastião. São-lhe oferecidos 300 contos pelo coronel. 

Sem rodeios, este reclama dos prejuízos que Sebastião causa à Igreja e às fazendas. Por 

mais que protestem, o governo não se dispõe a fazer nada. Diante disto, o coronel declara 

que só existem duas leis no sertão: a lei do governo e a lei da bala. Não é por mero acaso 

que ele nunca resolveu qualquer eleição com voto, afinal de contas. O paradoxo da figura 

do padre é evidente desde o início: suas maiores preocupações são com a falta de dinheiro 

de batismo e casamento em sua igreja e com a possibilidade de Sebastião tornar-se um 

novo Antônio Conselheiro. A lembrança de Canudos permanece fresca na mente de todos. 

Todavia, a verdadeira contradição do padre na narrativa é apresentada apenas pouco antes 

de Antônio das Mortes partir para matar Sebastião. Aos 300 contos do coronel, adiciona 

outros 300, e fala a Antônio que somente com o crime maior de matar Sebastião ele 

poderá ser perdoado pelos crimes menores que cometeu até então. Esta será a sua 

penitência. Para além, mais uma vez, do derramamento de sangue, vê-se aqui (e no 

transcorrer de toda a obra) a colonialidade do poder. Os senhores, representados pelo 
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coronel e pelo padre, não detêm qualquer interesse social comum com aqueles que se 

encontram fora de seus âmbitos. O domínio, a exploração das gentes do sertão não lhes 

oferecem muitas possibilidades de fuga da miséria de suas vidas, ainda mais porque a 

própria posição privilegiada dos senhores depende desta miséria. O que resta aos servos, 

àqueles que nada têm, senão tornarem-se jagunços (Antônio das Mortes), entrarem para 

o cangaço (Corisco) ou fazerem parte de movimentos messiânicos (Santo Sebastião)? 

Afinal, o próprio Antônio das Mortes, apesar de aparentar ser o grande vitorioso da trama, 

admite, logo em sua introdução, ter vivido na guerra desde que nasceu.13 

Não existem vitoriosos nesta trama, senão os de sempre. É neste sentido que o 

esquema espacial e temporal de Deus e o Diabo na terra do sol colidem um com o outro. 

O tempo, no ambiente extremamente estéril e árido do sertão baiano, passa de forma 

anacrônica. Eventos mais significativos que, porventura, venham a acontecer têm um fim 

brusco e sangrento. O messianismo de Antônio Conselheiro e do Santo Sebastião é 

brutalmente eliminado, e o cangaço tem seu fim quando da morte de Lampião e Corisco. 

Não se poderia, contudo, afirmar que estes eventos significativos não contêm uma 

tentativa, por mais modesta que seja, de fornecer uma alternativa à miséria de sempre. A 

questão é precisamente que não são exitosos em escapar das estruturas implicadas na 

colonialidade do poder dos senhores, quais sejam, o derramamento de sangue e a divisão 

entre os que têm e os que não têm, entre os escolhidos e os condenados. Tal como posto 

por Aníbal Quijano, quando afirma:  

Neste sentido, o processo de independência dos Estados na América 

Latina sem a descolonização da sociedade não pôde ser, não foi, um 

processo em direção ao desenvolvimento dos Estados-nação modernos, 

mas uma rearticulação da colonialidade do poder sobre novas bases 

institucionais. Desde então, durante quase 200 anos, estivemos 

ocupados na tentativa de avançar no caminho da nacionalização de 

nossas sociedades e nossos Estados. Mas ainda em nenhum país latino-

americano é possível encontrar uma sociedade plenamente 

nacionalizada nem tampouco um genuíno Estado-nação. A 

                                                           
13 A atmosfera que traduz de maneira primorosa esta crise, esta falta de perspectivas no seio do sertão é a 

da disposição das personagens, após o ataque à fazenda do coronel Calazans. Todos (inclusive a própria 

câmera) se encontram numa espécie de limbo, procurando desesperadamente por algo a que se agarrar. 

Buscam alguma resposta que seja capaz de pôr as coisas no lugar. Do vaivém interrogativo, Dadá e Rosa 

irão reforçar o carinho que já tinham demonstrado uma para com a outra desde o primeiro encontro, e 

Manuel revelará suas dúvidas e desconfianças, diante do ritual de violência de Corisco. Este, por sua vez, 

terminará (posteriormente) por reconhecer que “Virgulino era grande, mas também ficava pequeno”. 

Concretiza-se, portanto, a afirmação do fracasso, de sua opção pelo banditismo social que já estava sendo 

sugerida desde sua primeira aparição na trama de Deus e o Diabo na terra do sol (e que, em geral, também 

é uma afirmação que é feita para as personagens de Antônio das Mortes e do Santo Sebastião no transcorrer 

da narrativa). Para mais informações, consultar a quarta citação no anexo do primeiro capítulo. 
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homogeneização nacional da população, segundo o modelo 

eurocêntrico de nação, só teria podido ser alcançada através de um 

processo radical e global de democratização da sociedade e do Estado. 

Antes de mais nada, essa democratização teria implicado, e ainda deve 

implicar, o processo da descolonização das relações sociais, políticas e 

culturais entre as raças, ou mais propriamente entre grupos e elementos 

de existência social europeus e não europeus. Não obstante, a estrutura 

de poder foi e ainda segue estando organizada sobre e ao redor do eixo 

colonial. A construção da nação e sobretudo do Estado-nação foram 

conceitualizadas e trabalhadas contra a maioria da população, neste 

caso representada pelos índios, negros e mestiços. A colonialidade do 

poder ainda exerce seu domínio, na maior parte da América Latina, 

contra a democracia, a cidadania, a nação e o Estado-nação moderno. 

(QUIJANO, 2000, p. 135 e 136). 

Vale lembrar que o próprio Glauber Rocha nasceu, senão no universo integral do 

filme, no meio de disputas fundiárias entre famílias tradicionais em Vitória da Conquista, 

sua cidade natal, no interior da Bahia. Muitos de seus parentes tanto assassinaram quanto 

foram assassinados nos conflitos entre as famílias da região. Ainda criança, presenciou 

muitos casos brutais de violência, como aos oito anos, quando um policial foi morto 

diante de seus olhos. Logo se vê que Deus e o Diabo na terra do sol se traduz numa 

denúncia tanto da dura realidade do sertão quanto da colonialidade que organizava e segue 

organizando as estruturas do poder. Não obstante, urge indagar: de que maneira é feita 

esta denúncia no decorrer da narrativa? Para responder a esta pergunta, passaremos à 

análise do texto de Boaventura de Sousa Santos, Para além do pensamento abissal: das 

linhas globais a uma ecologia de saberes. 

A micronarrativa de Deus e o Diabo na terra do sol exemplifica o macroproblema 

de Boaventura em seu artigo, a conservação do pensamento abissal, e a consequente 

necessidade da construção de um pensamento pós-abissal. Pois bem, o que é o 

pensamento abissal? Segundo o próprio autor, 

De forma mais ampla, parece que a modernidade ocidental só poderá se 

expandir globalmente na medida em que viole todos os princípios sobre 

os quais fez assentar a legitimidade histórica do paradigma da 

regulação/emancipação deste lado da linha. Assim, direitos humanos 

são violados para que possam ser defendidos, a democracia é destruída 

para que se garanta sua salvaguarda e a vida é eliminada em nome da 

sua preservação. Linhas abissais são traçadas tanto no sentido literal 

quanto no metafórico. No sentido literal, são linhas que demarcam 

fronteiras como vedações e campos de morte; dividem cidades em 

zonas civilizadas (condomínios fechados em profusão) e zonas 

selvagens, e distinguem prisões como locais de detenção legal e à 

margem da lei. (SANTOS, 2007, p. 79). 
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Aqui transparece o conceito daquilo que será oficialmente definido por Glauber 

(posteriormente, com Terra em transe) como o transe. Ou seja, como o conjunto de 

oposições entre o arcaico e o moderno, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a 

riqueza e a miséria, inserido num contexto, num meio ambiente imerso em estagnação, 

desesperança e submetido à reprodução de uma linguagem relacionada a determinada 

estrutura. Neste sentido, portanto, o transe se assemelha ao pensamento abissal de 

Boaventura de Sousa Santos, na medida em que também é responsável pela demarcação 

de fronteiras como vedações e campos de morte. Tanto no sertão de Vitória da Conquista 

quanto no de Deus e o Diabo na terra do sol prevalecem, sim, estruturas que, apesar de 

não serem definidas como provenientes especificamente do transe, garantem a recorrente 

preservação de um estado de coisas que propicia a preeminência da colonialidade do 

poder: O messianismo, os jagunços, o cangaço, a Igreja Católica, o coronelismo, a 

violência, a fome, enfim, a miséria. Todos estes elementos do sertão fazem parte de um 

estado de coisas muito similar àquilo que é conceitualizado por Boaventura como o 

pensamento abissal. Assim como Boaventura defende a necessidade de um pensamento 

pós-abissal, Glauber Rocha, no transcorrer de sua carreira como cineasta, também fará a 

defesa da necessidade de rompimento para com o transe do Brasil, da América Latina, 

enfim, do Terceiro Mundo.. No caso do filme analisado neste capítulo, tal defesa 

evidencia-se ao final das inúmeras desventuras deste humilde casal de sertanejos pelas 

bandas da terra do sol.  

1.2 UMA ABERTURA PARA O MAR COM TUDO AQUILO QUE ISTO PODE 

SIGNIFICAR14 

Deus e o Diabo na terra do sol termina com Manuel e Rosa correndo desvairados 

sertão afora, em direção ao mar. É então que entra a música apresentada no início deste 

capítulo. Concretiza-se, assim, no cenário do filme, a previsão de Antônio Conselheiro e 

do Santo Sebastião: “O sertão vai virá mar, e o mar virá sertão!” A música, entretanto, 

estabelece outros elementos com os quais a narrativa é encerrada. Já destacamos o verso 

“Verdade e Imaginação”, no início deste capítulo, mas vale nos determos nos que vêm a 

seguir: “Que assim mal dividido/ esse mundo anda errado/ que a terra é do homem,/ não 

é de Deus nem do Diabo”. O primeiro verso remete ao estado de coisas no sertão: a lei do 

governo e a lei da bala. Ambas as leis, para retomar a teoria de Aníbal Quijano, servem 

                                                           
14 Com este subtítulo, que remete a suas palavras, uma singela homenagem a Glauber (ROCHA apud 

VENTURA, 2000, p. 188). 
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aos interesses dos dominadores, que entram em contato com os dominados apenas quando 

estes também decidem fazer uso da lei da bala, do derramamento de sangue. 

Ironicamente, são realmente ouvidos quando o fazem. No entanto, isto somente aponta a 

seus oponentes onde atirar. Nos versos que seguem, Glauber Rocha faz a defesa da lição 

desta narrativa: a terra não é algo que pertença a Deus (o Santo Sebastião) ou ao Diabo 

(Corisco), mas antes aos próprios homens, a quem cabem os próprios destinos. Não é por 

mera coincidência que Manuel e Rosa correm em direção ao mar. Nesta hora fatídica, 

quando da morte de Corisco por Antônio das Mortes, encontram-se livres de supostos 

salvadores e milagreiros. Correm desvairados tanto para contar o ocorrido quanto para, já 

livres de Deus e do Diabo, serem donos de seus próprios destinos. 

 É possível observar-se aqui algo similar à proposta de Boaventura de Sousa 

Santos quanto à necessidade de um pensamento pós-abissal. Assim como Deus e o Diabo 

na terra do sol constrói sua abertura para o mar mediante a apresentação prévia das várias 

personagens que encarnam os diferentes grupos sociais próprios da realidade estrutural 

do sertão (isto é, o domínio exercido pela colonialidade do poder sobre o sertão), 

Boaventura irá estabelecer uma característica fundamental para o advento do dito 

pensamento pós-abissal: a assunção e a redenção do passado através do desvio de seus 

conteúdos, de seus preceitos, no momento presente. Para este pensamento, defende o 

autor, deve-se elaborar uma genuína ecologia dos saberes, que é 

uma epistemologia desestabilizadora na medida em que se empenha 

numa crítica radical da política do possível, sem ceder a uma política 

impossível. Central a uma ecologia de saberes não é a distinção entre 

estrutura e agência, mas a distinção entre ação conformista e aquilo que 

denomino “ação-com-clinamen”. A ação conformista é uma prática 

rotineira, reprodutiva e repetitiva que reduz o realismo àquilo que existe 

e apenas porque existe. Para a minha noção de ação-com-clinamen 

tomo de Epicuro e Lucrécio o conceito de clinamen, entendido como o 

quiddam inexplicável que perturba a relação entre causa e efeito, ou 

seja, como a capacidade de desvio que Epicuro atribuiu aos átomos de 

Demócrito: o clinamen é aquilo que faz com que os átomos deixem de 

parecer inertes e revelem um poder de inclinação, de movimento 

espontâneo. Ao contrário do que se dá na ação revolucionária, a 

criatividade da ação-com-clinamen não assenta numa ruptura 

dramática, mas num ligeiro desvio cujos efeitos cumulativos promovem 

complexas e criativas combinações entre indivíduos e grupos sociais, 

assim como ocorre entre os átomos. O clinamen não recusa o passado; 

pelo contrário, assume-o e redime-o pelo modo como dele se desvia. 

Seu potencial para o pensamento pós-abissal decorre de sua capacidade 

de atravessar as linhas abissais. (SOUSA, 2007, p. 92 e 93). 
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Glissant aponta “os limites fundamentais que ninguém quer ultrapassar”, 

enquanto Quijano reflete sobre “a colonialidade do poder”, e Sousa e Santos destaca “o 

pensamento abissal”. Suas obras enfocam, assim, diferentes perspectivas, mas há uma 

característica comum a todas elas que permite sua associação com a narrativa de Deus e 

o Diabo na terra do sol. Todas lidam, utilizando as palavras de Glissant, com a categoria 

das “velhas impossibilidades que sempre determinam as intolerâncias, os massacres e os 

genocídios ” (GLISSANT, 2005, p. 108). O messianismo do Santo Sebastião, o cangaço 

de Corisco e o jagunço Antônio das Mortes são também, no decorrer da narrativa, 

apresentados como as velhas impossibilidades excludentes de sempre. Manuel e Rosa 

tornam-se donos de seus próprios destinos somente quando fogem sertão afora, afastando-

se não apenas das velhas atrocidades, como também, quem sabe, ao irem em direção ao 

mar, estarem indo em direção ao milagre. Mais uma vez, como bem posto por Ismail 

Xavier (2019).15 

De fato, ainda poderia concretizar-se a recorrente profecia do filme, a utopia, a 

esperança: “O sertão vai virá mar, e o mar virá sertão”. 

Representação sintética de um amplo movimento da consciência 

rebelde, Deus e o diabo se afasta da análise da particularidade de um 

momento histórico específico e, em especial, da particularidade do 

contexto imediato que cerca a sua produção. Não é da análise de um 

momento, e de sua dinâmica interna, que deduz a historicidade do real. 

Pelo contrário, encontra a sua noção de história na transformação do 

presente em um ponto não representado de uma trajetória que tem 

direção certa rumo a um fim pressuposto. Recua no tempo para retomar 

as prefigurações do passado; procura a visão em retrospectiva para 

afirmar sua certeza. Ao mesmo tempo, não traz uma resposta definida 

quanto ao saber que sustenta essa certeza porque as mediações 

presentes na sua narração marcam a convivência de diferentes 

esquemas de interpretação da experiência humana no tempo. De um 

lado, assume a fórmula didática do conselho; de outro, descentra o foco 

de sua lição, afastando-se do filme-receita que fornece “modelos para 

a ação”. Sua estrutura alegórica parece simplificar, mas, no fundo, 

torna complexa a reflexão sobre o sentido das revoltas camponesas e 

suas formas de consciência. Cristalizando um projeto estético-

ideológico valorizador da representação folclórica, enquanto foco de 

                                                           
15 A fórmula da esperança, encarnada na ininterrupta corrida de Manuel pela caatinga, é a evocação da 

necessidade de se caminhar, de se abrir perspectivas. Trata-se de algo que implica e encoraja a plena 

disponibilidade. Porque Manuel tem um sentido. Ele sempre corre em linha reta. Vai em direção (ou, pelo 

menos, almeja ir em direção) a um futuro indiscutivelmente opaco e fora de seu alcance. A certeza e o 

convite da canção que conclui a narrativa de Deus e o Diabo na terra do sol são a necessidade e a 

convocação para o processo de transformação de um mundo “mal dividido”. E a canção receberá, também, 

o endosso total da imagem, pois o último corte de cena da trama será para o mar. Ou seja, “o sertão vai virá 

mar”, mas sem as presenças mediadoras do Santo Sebastião, de Corisco, de Antônio das Mortes, ou mesmo 

do próprio cantador. Para mais informações, consultar a quinta citação no anexo do primeiro capítulo. 
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resistência cultural e logos onde se engendra a identidade nacional, 

empenhado na transformação da sociedade e valorizando, nesse 

empenho, uma visão dialética da história, o filme de Glauber se recusa 

a descartar a representação construída pelas classes dominadas e, ao 

mesmo tempo, procura questionar, por dentro, a face tradicionalista 

dessa representação em nome da história. (XAVIER, 2019, p. 163 e 

164, grifos nossos). 

Como se encontra, portanto, a proposta do cinema épico-didático de Glauber 

Rocha, em Deus e o Diabo na terra do sol? Na literatura de cordel e, como muito bem 

posto por Ismail Xavier, “(n)a moral humanista que coloca o futuro do homem nas mãos 

do próprio homem” (XAVIER, 2019, p. 100), respectivamente. A narrativa composta 

pelas desventuras de Manuel e Rosa pelo sertão afora apresenta muito das vidas de 

Antônio Conselheiro, Lampião, Padre Cícero e das próprias condições de existência 

imperantes no Nordeste brasileiro. O épico torna-se evidente nos tratamentos que são 

dados às personagens de Sebastião, Corisco e Antônio das Mortes, principalmente. A 

subida de Manuel e Rosa a Monte Santo é filmada de forma a exaltar o sublime, o divino 

da figura de Sebastião, mas também dos beatos, das bandeiras, da fé que se apresenta 

como algo de milagroso, de sagrado (ainda mais ao se levar em conta a música de Villa-

Lobos que permeia o evento), malgrado a falta de legítimos milagres ou de fenômenos 

mágicos no transcorrer do filme. Com Corisco, o mesmo se passa: é introduzido também 

com a música de Villa-Lobos, e seus gritos, suas promessas de vingar a morte de Lampião 

e “não deixar pobre morrer de fome” (Deus e o Diabo na terra do sol, 1964) são 

proclamados com um foco verdadeiramente solene em sua figura. Tudo e todos se calam 

para ouvir o diálogo entre suas “duas cabeças” (a sua e a de Lampião). Ao final do filme, 

Antônio das Mortes prepara-se para dar o tiro de misericórdia em Corisco, de seu refúgio 

na caatinga. O que se vê, contudo, é sua submissão às palavras do cantador-narrador e às 

notas da música que o acompanham: “Se entrega, Corisco! ” (Deus e o Diabo na terra do 

sol, 1964). É somente quando tais palavras atingem o espectador que tem início o 

confronto final entre os dois. Manuel e Rosa fogem, Dadá é baleada na perna. O cantador-

narrador responde por Corisco: “Eu não me entrego, não! Eu não sou passarinho pra viver 

lá na prisão! Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão! Me entrego só na 

morte!” (Deus e o Diabo na terra do sol, 1964). Três tiros são dados por Antônio das 

Mortes. Corisco, em vez de simplesmente cair morto, gira violentamente e com todas as 

forças exclama suas últimas palavras: “Mais fortes são os poderes do povo!” (Deus e o 

Diabo na terra do sol, 1964). E o caráter didático? Ele vem logo em seguida. A aparente 

legitimação da via messiânica de Sebastião é desacreditada pelo que se segue à sagrada 
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apresentação em Monte Santo: a histeria, os ataques às prostitutas, as flagelações e os 

sacrifícios promovidos pelos fiéis do santo. Tudo isso evidencia algo que já havia sido 

percebido por Rosa desde o início: a violência, a miséria e a fome de sempre. Elas também 

se encontram presentes nas ações dos beatos de Monte Santo, mesmo que dessa vez 

voltadas não para o âmbito terreno, mas antes para uma conduta ascética que os prepare 

para a ilha da felicidade e da fartura de Sebastião. Eles não aparentam deter qualquer 

interesse no desenrolar das questões materiais. Só dois fatos parecem atrair seu interesse: 

o sacrifício dos inocentes (cujo sangue garantirá a chegada ao reino de Deus) e a 

passividade decorrente da reza, da conduta ascética pregada por Sebastião. As promessas, 

a “missão” de Corisco (apesar de ser muito mais explícito em sua aceitação da violência 

como o único caminho genuíno para se resolver a miséria de sempre) não demonstram 

atingir qualquer resultado prático, a não ser “desarrumar o arrumado” (Deus e o Diabo 

na terra do sol, 1964). É justamente o ataque à fazenda do coronel Calazans que serve 

como estopim para o conflito no bando. Manuel começa a duvidar da violência como uma 

legítima solução para a miséria de sempre. Dadá e Rosa põem-se a desconstruir as 

idealizações de Corisco a respeito de Lampião e do derramamento de sangue. O próprio 

Corisco termina por reconhecer que Lampião, apesar de “ser grande”, também se 

apequenava. Decide, afinal, enfrentar seu inevitável fim nas mãos de Antônio das Mortes, 

mas não sem antes descobrir, por Dadá, que mataram a filha dos dois, num gesto de 

vingança. 

Em Antônio das Mortes, o caráter didático do filme se revela de forma um tanto 

ou quanto paradoxal, compartilhando tal espaço com o épico. Ele é uma figura repleta de 

contradições: resiste, inicialmente, à ideia de matar os beatos a sangue frio e não 

demonstra prazer após o ato; quando Cego Júlio lhe pede para não matar Corisco, é 

enfático em seu desejo de eliminar o cangaceiro (tratando sua posição como algo 

proveniente da “condenação do destino”), malgrado sua concomitante afirmação de que 

matou os beatos porque também não podia “viver descansado com essa miséria”, assim 

como Corisco; ao proclamar o advento futuro de uma “guerra maior nesse sertão, uma 

guerra grande, sem a cegueira de Deus e do Diabo”, termina por reconhecer que ele, 

Sebastião e Corisco são “tudo a mesma coisa” (Deus e o Diabo na terra do sol, 1964); 

finalmente, é também ele o responsável pela “corrida final” de Manuel e Rosa sertão 

afora, após cortar a cabeça de Corisco. 
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1.3 UMA CORRIDA DESESPERADA EM DIREÇÃO A NOVAS IDEIAS 

A premissa do cinema épico-didático é retirar o espectador da posição de simples 

e exclusiva observação do enredo reproduzido diante de seus olhos. No caso de Deus e o 

Diabo na terra do sol, Glauber, aproveitando muito de suas experiências de vida em 

Vitória da Conquista, promove uma crítica às condições de existência imperantes no 

ambiente rural, não apenas de sua época, mas de todo um tempo que não se encontra 

limitado a um único período histórico ou a um conjunto específico de acontecimentos. O 

tempo do filme é deliberadamente anacrônico. Paradoxalmente, as personagens podem 

mudar, mas o estado de coisas, as condições objetivas da vida no sertão tendem a estagnar. 

Daí que poucas variações geográficas e de tempo meteorológico ocorrem em Deus e o 

Diabo na terra do sol. A violência e a miséria, frutos desta estagnação (que Glauber irá, 

posteriormente, em Terra em transe, estabelecer como o transe), só podem ser abordadas 

e, quem sabe, ao fim e ao cabo, superadas, mediante rupturas com as percepções e 

comportamentos imperantes aceitos. Assim sendo, Glauber parte das soluções 

apresentadas por Sebastião e Corisco (sem, contudo, parodiar ou ridicularizar as posições 

de ambos) para desconstruí-las no transcorrer da narrativa. A propósito, apoia-se muito 

mais nas próprias reações do público do que em possíveis condenações panfletárias ou 

ideológicas, ao menos até a última canção do filme. Eles se apresentaram para os 

sertanejos como alternativas viáveis para a exploração proveniente da Igreja Católica e 

do coronelismo, o governo dos coronéis. Contudo, suas soluções não conseguiram se 

traduzir em mudanças de fato para a ordem imposta por ambos os grupos, apesar da 

afirmação de que “a terra é do homem, não é de Deus nem do Diabo”. A posição ocupada 

por Antônio das Mortes é a do jagunço, mas também a do responsável por permitir que 

Manuel e Rosa sobrevivam para contar a premissa do filme. O paradoxo aqui se configura 

na solução que o próprio filme parece propor para o transe imperante no sertão: a 

violência representada por Antônio das Mortes será necessária para que o sertão possa se 

libertar não somente de Deus e do Diabo, mas também da própria tirania, da própria 

exploração soberana no sertão.16 Ele próprio terá também de “morrer de vez”, pois então 

terá terminado a violência, a miséria, o transe. 

De todos os filmes da “Trilogia da Terra”, Deus e o Diabo na terra do sol é, 

possivelmente, o mais claro em sua defesa de uma proposta definitiva voltada para a 

                                                           
16 A oposição de Antônio das Mortes ao governo dos coronéis será trabalhada em O dragão da maldade 

contra o Santo Guerreiro, filme de Glauber Rocha que não faz parte da análise presente nesta dissertação. 
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realidade social do âmbito rural subdesenvolvido: o abandono de opções messiânicas, 

salvacionistas, e a adoção de uma ruptura ou, ainda, de rupturas definitivas, de caráter 

humanista (já que “a terra é do homem”), violentas, inovadoras para com as condutas 

predominantes de então. Algo que, na época do filme, foi lido como uma proposta de 

cunho marxista, ou seja, revolucionário. No caso particular de Deus e o Diabo na terra 

do sol, pode-se de fato constatar uma influência marxista.17 É por esta razão que Glauber 

Rocha (1981, p. 139) afirmou que se tratava de um filme que “entusiasmava” os 

espectadores, em vez de fazê-los refletir sobre o atual estado de coisas na esfera do 

subdesenvolvimento. A máxima parece implicar, no mínimo, que urge buscar 

desesperadamente novas opções renovadoras do estado de coisas de então. Para além das 

“velhas impossibilidades que sempre determinam as intolerâncias, os massacres e os 

genocídios” (GLISSANT, 2005, p. 108), Glauber propõe, primeiramente, a apresentação 

da miséria, da violência, da dor prevalecente no sertão brasileiro (ou seja, do transe aí 

presente e recorrente); em seguida, aplica a didática à épica (neste caso, a literatura de 

cordel deslocada para o domínio da cinematografia), revelando para o público não 

simplesmente a deformação, a degradação, enfim, o sofrimento contidos neste contexto 

(tanto dos dominadores quanto dos dominados), mas também as consequências práticas 

das ações promovidas pelas principais personagens da obra (a conduta ascética do Santo 

Sebastião, a(s) invasão(ões), a “guerra” contra o governo dos coronéis de Corisco, a 

“condenação do destino” de Antônio das Mortes e a alucinada fé de Manuel); por fim, 

retira do negativo algo positivo, ou ainda, vê o positivo no negativo. Glauber almeja, 

assim, a partir da incessante abordagem de tudo o que há de negativo nos ambientes, nas 

realidades que filma, criar as condições objetivas (a possibilidade de percepções 

alteradas, comportamentos diferenciados, condutas alternativas) para “novas idéias” e, 

por conseguinte, “novas formas” (ROCHA, 1981, p. 138). Quer dizer, o advento de novas 

ideias, novas formas deverá passar, inevitavelmente, por verdadeiras rupturas para com 

os preconceitos, para com os pré-conceitos imperantes na crítica cinematográfica e na 

maior parte dos filmes produzidos na época. Trata-se, sobretudo, da necessidade de não 

permitir que a obra artística (seja ela qual for) priorize a intenção política em detrimento 

da perspectiva estética, da alteração do processo cinematográfico, do caráter inovador 

necessário a toda e qualquer obra de arte (em suma, não assentir que a obra artística se 

torne algo de caráter estritamente panfletário). 

                                                           
17 Cf. Apêndice A - Entrevista com Sílvio Tendler, p. 156 e 157. 
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Deus e o Diabo na terra do sol contém, à vista disso, todo um conjunto de 

elementos culturais, de forças da diversidade no que se poderia codificar como uma 

evocação mítica incompreensível tanto para o discurso do projeto civilizador quanto para 

o modelo tradicionalista encerrado no interior brasileiro. O objetivo do diretor é unir, 

simbolicamente, sertão e mar. Ou seja, superar a dicotomia existente entre o regionalismo 

(de cunho conservador, nostálgico e paternalista) e a instrumentalização política 

proveniente (na época) do discurso do CPC, considerado herdeiro de uma redução 

iluminista, detendo um cunho simplista, etnocêntrico e preconceituoso com relação ao 

mundo rural (lugar de “superstições inconsequentes” e da “disposição irracional”) 

(XAVIER, 2019, p. 164; VENTURA, 2000, p. 181 e 182). Isto ocorre por intermédio da 

inserção do popular num discurso genuinamente artístico (assim como Villa-Lobos havia 

feito em termos musicais). A afirmação do próprio Glauber é de que não é a personagem 

Manuel que chega ao mar, mas sim ele, enquanto câmera. Ele expõe este elemento como 

uma verdadeira abertura a tudo aquilo que pode significar (ROCHA apud VENTURA, 

2000, p. 188).18 

                                                           
18 A professora Tereza Ventura, em A poética polytica de Glauber Rocha, evidencia que o diretor divergia 

da perspectiva da esquerda de sua época (a do CPC), na medida em que não acreditava na vocação 

revolucionária do povo brasileiro. Antes, o popular se traduz, na visão de mundo glauberiana, no guardião 

dos valores da tradição. Tradição esta que resiste à colonização, mas não necessariamente se transfigura 

em agenciadora de uma ação política. Desse modo, Glauber Rocha aparenta crer que o fraco, passivo, 

miserável e rude homem do sertão não é capaz de alcançar, em qualquer nível, a consciência crítica de sua 

miséria. Estando ele distante do processo civilizador, tão somente “a estética para politizar o real”, baseada 

em vivências e na expressão do artista (e não no entendimento racional acerca da realidade social do país). 

Somente ela poderia conscientizá-lo a respeito de sua própria condição de miserável “habitante de um 

mundo de fome, sede e privação”. Para mais informações, consultar a sexta citação no anexo do primeiro 

capítulo. 
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2 TERRA EM TRANSE: O ASSUJEITAMENTO NA MODERNIDADE 

CAPITALISTA E A PRODUÇÃO DE NOVAS FORMAS DE 

SUBJETIVIDADE 

Certamente, na Idade Média ou na Antigüidade greco-romana, sempre 

existiram tratados que se apresentavam como conselhos ao príncipe 

quanto ao modo de se comportar, de exercer o poder, de ser aceito e 

respeitado pelos súditos; conselhos para amar e obedecer a Deus, 

introduzir na cidade dos homens a lei de Deus, etc. Mas, a partir do 

século XVI até o final do século XVIII, vê-se desenvolver uma série 

considerável de tratados que se apresentam não mais como conselhos 

aos príncipes, nem ainda como ciência da política, mas como arte de 

governar. De modo geral, o problema do governo aparece no século 

XVI com relação a questões bastante diferentes e sob múltiplos 

aspectos: problema do governo de si mesmo – reatualizado, por 

exemplo, pelo retorno ao estoicismo no século XVI; problema do 

governo das almas e das condutas, tema da pastoral católica e 

protestante; problema do governo das crianças, problemática central da 

pedagogia, que aparece e se desenvolve no século XVI; enfim, 

problema do governo dos Estados pelos príncipes. Como se governar, 

como ser governado, como fazer para ser o melhor governante possível, 

etc. (FOUCAULT, 1979, p. 163).19 

Nos trechos apresentados de Foucault, encontra-se presente um tema comum: a 

mudança histórica ocasionada por um novo elemento na existência dos homens. Qual é 

este elemento? Segundo Foucault, o conceito de população, isto é, a percepção da 

sociedade como um todo cujas extensão e possibilidades de vida devam ser 

recorrentemente expandidas e garantidas por todo um conjunto de técnicas políticas, de 

técnicas de poder. Não se poderia afirmar, contudo, que este elemento compõe 

integralmente o quadro do poder apresentado por Glauber Rocha em Terra em transe, 

filme de 1967. Nele, toda uma trama de poder político microscópico, capilar, encontra-se 

apresentada e representada em suas várias personagens. Passando-se na fictícia Eldorado, 

uma alegórica república interiorana do Atlântico latino-americano, o filme conta, através 

das desventuras de Paulo Martins, jornalista, poeta e principal protagonista da trama, o 

                                                           
19 Em outro trecho que inseri logo abaixo deste, Foucault esclarece que o sistema capitalista penetra muito 

mais profundamente na existência da humanidade do que levaria a crer a tradicional análise marxista. 

Através de todo um conjunto de técnicas políticas, de técnicas de poder, o homem foi ligado a algo como 

o trabalho, ou melhor ainda, o corpo e o tempo dos homens tornaram-se tempo de trabalho e força de 

trabalho e puderam ser utilizados para o fim último da produção de sobre-lucro. Para que haja sobre-lucro, 

contudo, é preciso que haja, também, sub-poder. Ou seja, também é preciso que haja todo um conjunto de 

pequenos poderes, de pequenas instituições (situadas em um nível mais baixo), para que possa se dar a 

produção e a reprodução do sobre-lucro. Consultar a primeira citação no anexo do segundo capítulo. 
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processo pelo qual a república é vítima de um golpe de estado pela burguesia e pelos 

setores conservadores da política nacional. Mais adiante, nos deteremos neste aspecto. 

Neste capítulo, pretendemos articular parte das obras de Michel Foucault (A 

verdade e as formas jurídicas; Vigiar e punir; Microfísica do poder), Donna Haraway 

(Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano), Judith Butler (A vida psíquica 

do poder: teorias da sujeição) e Aníbal Quijano (Los Conquistados. 1492 y la población 

indígena de las Américas) com o filme Terra em transe. 

Conforme já assinalado no primeiro capítulo, inicialmente, buscaremos 

estabelecer conexões entre os autores abordados, a fim de compor um quadro que seja 

capaz, ao menos parcialmente, de conceder inteligibilidade às imagens pertencentes ao 

campo do entendimento poético. Estas imagens definem, de maneira alegórica e 

extrapolando o discurso racional, uma nação. Portanto, neste segundo capítulo, 

desenvolvemos uma perspectiva sociológica, que visa estabelecer relações entre a 

academia e a narrativa alegórica presente em Terra em transe. 

2.1 AS ESTRUTURAS DO PODER E O PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO NA 

MODERNIDADE CAPITALISTA 

Partiremos do tema comum às duas citações apresentadas no início deste capítulo: 

o conceito de população. É ainda Foucault quem nos esclarece: 

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto 

e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção 

dedicada então ao corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se 

treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se 

multiplicam. O grande livro do Homem-máquina foi escrito 

simultaneamente em dois registros: no anátomo-metafísico, cujas 

primeiras páginas haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, 

os filósofos continuaram; o outro, técnico-político, constituído por um 

conjunto de regulamentos militares, escolares, hospitalares e por 

processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações 

do corpo. Dois registros bem distintos, pois tratava-se ora de submissão 

e utilização, ora de funcionamento e de explicação: corpo útil, corpo 

inteligível. E entretanto, de um ao outro, pontos de cruzamento. “O 

Homem-máquina” de La Mettrie é ao mesmo tempo uma redução 

materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro dos 

quais reina a noção de “docilidade” que une ao corpo analisável o corpo 

manipulável. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Os famosos 

autômatos, por seu lado, não eram apenas uma maneira de ilustrar o 

organismo; eram também bonecos políticos, modelos reduzidos de 

poder: obsessão de Frederico II, rei minucioso das pequenas máquinas, 

dos regimentos bem treinados e dos longos exercícios. (FOUCAULT, 

1979, p. 117 e 118). 



45 
 

 
 

A partir deste trecho, conclui-se que a própria ideia de soberania, a própria 

sociedade de soberania, que detinha preeminência no período anterior à época clássica, 

foi sucedida (e não substituída) pela ideia de disciplina, pelo predomínio de uma 

sociedade disciplinar. Esta, por sua vez, foi sucedida (e, novamente, não substituída) pela 

ideia da gestão governamental, pela hegemonia de uma sociedade de governo. O Príncipe, 

de Nicolau Maquiavel, se traduz, segundo Foucault, num modelo exemplar da sociedade 

de soberania. O governante (que podia ser chamado de rei, imperador, monarca, príncipe, 

magistrado, prelado, juiz) encontrava-se, por definição, numa posição de exterioridade, 

de singularidade transcendental em relação aos seus súditos, àqueles que o tinham como 

soberano. A obediência à lei era o seu principal mecanismo de poder, o seu principal 

instrumento de garantia da ordem, e o seu fim último era a própria preservação da lei. Por 

conseguinte, a conservação do território e da propriedade sob a jurisdição do soberano 

era essencial para a preservação de seu poder, e a lei, a ferramenta que o garantiria. A 

qualquer momento em que a lei fosse violada, em que o território ou a propriedade do 

soberano fossem ameaçados, ele faria uso de seu direito de vida e de morte sobre as 

existências daqueles sob sua jurisdição, para renovar a crença e a submissão da sociedade 

a seu poder. 

Sendo assim, a conservação do território e da propriedade se tornará elemento 

relativamente secundário quando do advento das sociedades disciplinares e de governo. 

A título de exemplo, tem-se o caso da família. Se, num primeiro momento, a família se 

encontrava no nível de modelo, tomado pela arte de governar como pedra fundamental 

para a gestão da sociedade, ela servirá, posteriormente, apenas como um instrumento 

(ainda que privilegiado) para se atuar sobre, para se obter algo da população. Este termo, 

por sua vez, é um modo inédito, até então, de se referir à sociedade. Naquele processo 

específico da época clássica, o da descoberta do corpo como objeto e alvo de poder, a 

disciplina já havia se desenvolvido no interior de determinadas instituições, tais como 

escolas, oficinas, quartéis, hospitais, etc. Entretanto, quando o fim último do governo 

deixa de ser a própria soberania e passa a ser o aperfeiçoamento, a intensificação dos 

processos que lhe dizem respeito, ele se voltará para gerir a população, a realidade dos 

fenômenos próprios à população. E quais são esses fenômenos? Aqueles que evidenciam 

que a população tem uma regularidade própria: número de mortos, de 

doentes, regularidade de acidentes, etc.; a estatística revela também que 

a população tem características próprias e que seus fenômenos são 

irredutíveis aos da família: as grandes epidemias, a mortalidade 
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endêmica, a espiral do trabalho e da riqueza, etc.; revela finalmente que 

através de seus deslocamentos, de sua atividade, a população produz 

efeitos econômicos específicos. Permitindo quantificar os fenômenos 

próprios à população, revela uma especificidade irredutível ao pequeno 

quadro familiar. A família como modelo de governo vai desaparecer. 

Em compensação, o que se constitui nesse momento é a família como 

elemento no interior da população e como instrumento fundamental. 

(FOUCAULT, 1979, p. 169). 

Consequentemente, tem-se o advento do seguinte cenário no transcorrer da época 

clássica: o trio soberania-disciplina-gestão governamental, cujo alvo principal é a 

população, e que tem como mecanismos essenciais os dispositivos de segurança. Eis, 

portanto, a composição daquilo que se convencionou chamar de governamentalidade. 

Segundo Foucault, tal termo designa três coisas diferentes, porém inter-relacionadas. São 

elas: 

1 − o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 

reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante 

específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por 

forma principal de saber a economia política e por instrumentos 

técnicos essenciais os dispositivos de segurança.  

2 − a tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, 

durante muito tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode 

chamar de governo, sobre todos os outros − soberania, disciplina, etc. 

− e levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de 

governo e de um conjunto de saberes.  

3 − resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade 

Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi 

pouco a pouco governamentalizado. (FOUCAULT, 1979, p. 171). 

Portanto, as grandes economias de poder no Ocidente foram (de maneira pouco 

elaborada e, assim sendo, relativa), em primeiro lugar, o Estado de justiça, a sociedade da 

lei, numa territorialidade de tipo feudal; em segundo lugar, o Estado administrativo, a 

sociedade de regulamento e de disciplina, numa territorialidade de tipo fronteiriço do 

século XV ao XVI; e, por fim,  

um Estado de governo que não é mais essencialmente definido por sua 

territorialidade, pela superfície ocupada, mas pela massa da população, 

com seu volume, sua densidade, e em que o território que ela ocupa é 

apenas um componente. Este Estado de governo que tem 

essencialmente como alvo a população e utiliza a instrumentalização do 

saber econômico corresponderia a uma sociedade controlada pelos 

dispositivos de segurança. (FOUCAULT, 1979, p. 172). 

Em outras palavras, tem-se um Estado de governo cujo novo paradigma, cujo novo 

modelo de poder é justamente o biopoder. E com o que se ocupa a biopolítica? Com a 

sociedade ou o Estado, ou ainda com ambos, que são definidos como os detentores 
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inexoráveis da organização, da multiplicação, da conservação, enfim, da administração 

das chances e possibilidades biológicas da vida. O trio soberania-disciplina-gestão 

governamental está contido no biopoder, na medida em que os mecanismos de poder de 

suas respectivas partes se encontram mobilizados, ou seja, detêm utilidade para o 

biopoder. Quais são estes mecanismos? Para a soberania, o direito soberano de vida e de 

morte sobre as existências dos súditos; para a disciplina, os modelos disciplinares de 

poder (que atuam sobre os corpos individuais); para a gestão governamental, os modelos 

regulamentadores de poder (que atuam sobre os corpos coletivos). Com relação aos 

modelos disciplinares e regulamentadores, poder-se-ia especificá-los do seguinte modo: 

para os primeiros, as escolas, os quartéis, os hospitais, as prisões, os conventos, enfim, 

toda e qualquer instituição que lide com a disciplinarização dos corpos individuais; para 

os segundos, as instituições previdenciárias, que dão conta dos perigos e problemas 

externos e internos ao conjunto da população (tais como epidemias, planos de saúde, 

seguros de vida, censos demográficos, previsões climáticas e catástrofes ambientais). Em 

meio a estes mecanismos disciplinares e regulamentadores, o direito soberano de vida e 

de morte será acionado naqueles momentos em que ambos os mecanismos não forem 

suficientes, não derem conta da organização, do controle da população, ou quando não 

forem capazes de justificar a agressão, a violência, o uso da força física por parte do 

Estado (como no caso da declaração de guerras ou da punição de criminosos com a pena 

de morte). Contudo, ainda resta a questão da legitimidade. Se os mecanismos 

disciplinares e regulamentadores não são capazes de justificar o direito soberano de vida 

e de morte, como este será justificado? Pois bem, com o racismo de cunho evolucionista. 

É justamente o racismo que fará a discriminação entre aqueles que devem morrer e 

aqueles que devem viver, entre as raças superiores e as raças inferiores. Dentro desta 

perspectiva, incluem-se também os inimigos que devem ser eliminados numa guerra, os 

criminosos que devem ser extirpados do tecido social, e a loucura que deve ser segregada 

da vida social. Eis, portanto, a estrutura do biopoder, essa nova tecnologia de poder, no 

seio da modernidade capitalista. 

Com relação às doenças do poder, segundo Michel Foucault, o exercício soberano 

do poder, do direito soberano de vida e de morte sobre os súditos do monarca na Idade 

Média, no transcorrer da evolução das relações de poder preeminentes na mesma durante 

a passagem para a modernidade capitalista, perderá espaço para novas tecnologias de 

poder, mais especificamente, o poder disciplinador e o poder regulamentador. Tomemos, 
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a título de exemplo, o seguinte trecho da obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, como 

realização primorosa do direito soberano de vida e de morte sobre os súditos. 

Rebellious subjects, enemies to peace, profaners of this neighbor-

stainèd steel! – Will they not hear? – What, ho! You men, you beasts, 

that quench the fire of your pernicious rage with purple fountains 

issuing from your veins, on pain of torture, from those bloody hands 

throw your mistempered weapons to the ground, and hear the sentence 

of your movèd prince. Three civil brawls, bred of an airy word, by thee, 

old Capulet, and Montague, have thrice disturbed the quiet of our streets 

and made Verona’s ancient citizens cast by their grave-beseeming 

ornaments, to wield old partisans in hands as old, cankered with peace, 

to part your cankered hate. If ever you disturb our streets again, your 

lives shall pay the forfeit of the peace. For this time, all the rest depart 

away. You, Capulet, shall go along with me, and, Montague, come you 

this afternoon to know our farther pleasure in this case, to old Free-town, 

our common judgment-place. Once more, on pain of death, all men 

depart. (SHAKESPEARE, 2003, p. 14). 

Não é preciso conhecer em detalhes a obra de William Shakespeare para se 

apreender a força desta fala do Príncipe de Verona. Aqui, o soberano faz uso proeminente 

de seu direito de vida e de morte sobre as vidas de seus súditos (mais especificamente, 

sobre as dos Capuletos e dos Montecchios) para garantir a paz, a estabilidade em Verona, 

e salvaguardar sua primazia perante aqueles que a ameaçam. Não se trata, contudo, de 

algo que exceda o arcaico poder de fazer morrer ou deixar viver. Os elementos 

transgressores da ordem social de Verona, que até então já causaram o derrame de sangue 

por três vezes, são lembrados da autoridade soberana do Príncipe e daquilo que se seguirá 

caso eles não a obedeçam. Em suma, é o Príncipe de Verona, tendo em vista a preservação 

de sua posição como soberano, que intimida com a tortura e a morte aqueles que ameaçam 

a estabilidade de seu território sem, com isso, fazê-los esquecer que também detém o 

poder de permitir que continuem a viver. Eis, portanto, seu direito soberano de vida e de 

morte sobre seus súditos.  

Ao poder disciplinador é atribuída a tarefa de zelar pela disciplina dos corpos 

individuais, ou seja, em oposição a simplesmente fazer morrer ou deixar viver os 

elementos transgressores da ordem social estabelecida, garantir o estabelecimento de 

instituições que assegurem sua submissão e obediência por intermédio da vigilância e do 

treinamento (instituições como, por exemplo, escolas, hospícios, hospitais, oficinas, 

prisões e quartéis). Ao poder regulamentador, por outro lado, é atribuída a tarefa de 

salvaguardar os mecanismos de controle dos processos biológicos que dizem respeito à 

população em geral, ou seja, aos corpos coletivos. Tais processos biológicos (como as 
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enfermidades endêmicas, a fecundidade, a longevidade, a mortalidade, a natalidade e a 

sexualidade) dizem respeito a todo um conjunto de seres humanos e, por se tratarem, 

sobretudo, de acidentes, devem ser prevenidos, ou pelo menos controlados, para se evitar 

a subtração das chances e possibilidades biológicas da vida. Como bem observa Foucault 

O que se descobriu na época – e foi uma das grandes descobertas do 

pensamento político do final do século XVIII –, foi a ideia de sociedade, 

a saber: a ideia de que o governo deve não apenas administrar um 

território, um domínio e se ocupar de seus sujeitos, mas também tratar 

com uma realidade complexa e independente que possui suas próprias 

leis e mecanismos de reação, suas regulamentações, assim como suas 

possibilidades de desordem. Essa realidade nova é a sociedade. 

(FOUCAULT, 2012b, p. 209). 

Assim sendo, eis que o biopoder atua tanto sobre os corpos individuais quanto 

sobre os corpos coletivos, através dos mecanismos disciplinares e regulamentadores do 

poder, respectivamente. Pois bem, tendo o biopoder sido estabelecido como o novo ator 

que, tal como nova tecnologia de poder, ganhou preeminência sobre o direito soberano 

de vida e de morte (mas sem destruí-lo por completo) no cerne da modernidade capitalista, 

Foucault questionará: como pode o direito soberano de vida e de morte ser exercido nas 

modernas sociedades capitalistas quando é a prerrogativa do biopoder velar pela 

preservação e multiplicação das chances e possibilidades biológicas da vida? A resposta 

dada por ele será: mediante o racismo de cunho evolucionista. 

Dessa forma, quando quer que seja necessário para o biopoder justificar a punição 

de um criminoso, a segregação da loucura ou a declaração de uma guerra, será o racismo 

de cunho evolucionista acionado para se legitimar o uso do direito soberano de vida e de 

morte na modernidade capitalista. Assim o foi para o caso da colonização europeia e, 

principalmente, do genocídio colonizador. Observa-se então que, quando os mecanismos 

de biopoder são exacerbados, tem-se o advento das doenças do poder, decorrentes 

precisamente dos abusos do poder da racionalidade política. Tais abusos se dão, por 

exemplo, no nazismo, quando o biopoder e o direito soberano de vida e de morte são 

exercidos sincronicamente, justificando a necessidade de se eliminar quem quer que 

represente um perigo para a pureza e a vitalidade da raça superior. O imperativo de se 

eliminar a ameaça biológica representada pelas raças inferiores para as chances e 

possibilidades biológicas da vida do povo alemão generalizou, em sua totalidade, tanto o 

biopoder quanto o direito soberano de vida e de morte, levando às últimas consequências 

todos os mecanismos do poder do Estado na modernidade capitalista. Portanto, a função 
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desempenhada pelo racismo de cunho evolucionista na modernidade capitalista é, pura e 

simplesmente, fornecer uma justificativa para o biopoder fazer uso do antigo direito 

soberano de vida e de morte no momento presente. 

Finalmente, após esta exposição, chega-se ao cerne do problema constituído pelas 

doenças do poder, não apenas para Foucault, mas também para o escopo desta dissertação 

de mestrado: 

O outro aspecto da “filosofia universal” não desapareceu. Mas a tarefa 

da filosofia como uma análise crítica de nosso mundo tornou-se algo 

cada vez mais importante. Talvez, o mais evidente dos problemas 

filosóficos seja a questão do tempo presente e daquilo que somos neste 

exato momento. Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que 

somos, mas recusar o que somos. Temos de imaginar e construir o que 

poderíamos ser para nos livrarmos desse “duplo constrangimento” 

político, que é a simultânea individualização e totalização própria às 

estruturas do poder moderno. A conclusão seria que o problema político, 

ético, social e filosófico de nossos dias não é tentar libertar o indivíduo 

do Estado nem das instituições do Estado, porém nos libertarmos tanto 

do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga. Temos 

de promover novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo 

de individualidade que nos foi imposto há vários séculos. (FOUCAULT, 

2010, p. 283). 

Para o autor, a promoção de novas formas de subjetividade é recomendada como 

uma operação de contestação à individualização e totalização próprias às estruturas do 

Estado na modernidade capitalista. Este “duplo constrangimento” político que, quando 

levado a suas últimas consequências, desemboca nas doenças do poder, deve ser 

enfrentado por um posicionamento contra as próprias raízes nas quais ele se fundou. 

Segundo Foucault, cabe à filosofia tomar tal posicionamento (FOUCAULT, 2012a, p. 348 

e 349). Naquilo que concerne a esta dissertação, entretanto, buscamos estabelecer as 

razões pelas quais a técnica cinematográfica (e, mais especificamente, a técnica 

cinematográfica de Glauber Rocha) é passível de tomar o mesmo posicionamento que a 

filosofia para Foucault, qual seja, o de promover novas formas de subjetividade em 

oposição ao “duplo constrangimento” político, próprio às estruturas do poder moderno. 

Destarte, tendo tratado da estrutura do biopoder (e das doenças do poder), urge 

agora passar às possibilidades de agência em seu interior. Para tanto, abordaremos A vida 

psíquica do poder: teorias da sujeição, de Judith Butler, mais precisamente o ensaio 

intitulado “Sujeição, resistência, ressignificação; entre Freud e Foucault”. Isto posto, 



51 
 

 
 

gostaria de começar expondo um trecho que creio ser essencial ao tema da agência, tanto 

para os autores elencados quanto para o filme selecionado.20 

De fato, os arranjos políticos contemporâneos, segundo Foucault, demandam a 

reivindicação de direitos legais a partir de identidades singulares, específicas, totalizadas. 

Afinal, o campo sobre o qual atuam os sujeitos políticos (no sentido daqueles indivíduos 

que são assujeitados pelo Estado) é determinado pela própria jurisdição do Estado. 

Paradoxalmente, como expresso no trecho anteriormente citado de Foucault, é 

precisamente da hegemonia dessa estrutura, da estrutura do Estado, da estrutura do Estado 

regido pela biopolítica, que advém os meios, as ferramentas através das quais torna-se 

possível a produção, não de uma subjetividade reprimida ou oculta, mas antes de todo um 

conjunto radical de subjetividades, formado a partir do lugar hegemônico ocupado pelo 

sujeito jurídico. Trata-se, indubitavelmente, de abandonar as subjetividades totalizadoras, 

decorrentes do aparelho disciplinar do Estado, e, através da produção de novas formas de 

subjetividade, garantir-se a libertação do “duplo constrangimento” político, ou seja, tanto 

da individualização quanto da totalização, próprias às estruturas do poder moderno. E 

quais seriam, ao fim e ao cabo, os fenômenos que se inscrevem no interior da produção 

dessas novas formas de subjetividade? Como exemplificado por Judith Butler, aqueles 

fenômenos que subvertem o aparelho disciplinar do Estado, apesar de seus códigos serem 

provenientes dele. 

Antes de passarmos à análise da narrativa de Terra em transe, vamos nos deter na 

obra Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano, de Donna Haraway, mais 

especificamente, no capítulo “Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-

socialista no final do Século XX”. Dada a complexidade tanto da obra quanto de seu tema 

de análise, focalizaremos apenas os pontos que julgamos relevantes para o tema desta 

dissertação, bem como para as reflexões dos autores abordados. 

                                                           
20 Neste ensaio, Judith Butler explicita os moldes do aparelho disciplinar, nos termos de Michel Foucault. 

Como já esclarecido anteriormente, advém de tal aparelho a produção e a reprodução de sujeitos. Porém, 

uma das consequências diretas desta produção é a abertura discursiva para a subversão do próprio aparelho 

disciplinar. Assim o é por causa da necessidade da produção e reprodução dos sujeitos. Ou seja, o sujeito 

só permanecerá sujeito caso haja a reiteração, a rearticulação de si mesmo como sujeito. E, ironicamente, é 

justamente a dependência desta repetição que pode vir a constituir a própria incoerência do sujeito, pois a 

lei pode se voltar (ou, melhor ainda, ser voltada) contra si mesma, a partir da reelaboração de seus preceitos 

discursivos (como, para utilizar os mesmos exemplos da autora, para os casos de usos progressivos que 

exigem e repetem os usos reacionários, com o fim último de levar a cabo uma legítima “reterritorialização 

subversiva” (precisamente como se deu com as palavras “mulher” e “queer”). Consultar a segunda citação 

no anexo do segundo capítulo. 
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O capítulo enfocado se traduz num esforço para produzir um mito político que 

seja fiel ao feminismo, ao socialismo e ao materialismo, e que, ainda assim, seja pleno de 

ironia, e em cujo centro se encontre a figura do ciborgue. Por que pleno de ironia? Porque 

tem a ver com a ideia de se unir coisas diametralmente opostas, totalmente incompatíveis, 

mas igualmente necessárias e verdadeiras. E por que o ciborgue? Porque trata-se de um 

híbrido de máquina e organismo, ou seja, de uma criatura tanto da realidade social quanto 

da ficção científica. O argumento da autora para a utilização desta figura é a defesa 

daquilo que vê como o mapeamento da realidade social e corporal contemporânea e como 

fonte imaginativa da qual podem advir uniões, fusões, enfim, acoplamentos produtivos. 

Nesse sentido, a biopolítica de Michel Foucault não seria nada mais do que “uma débil 

premonição da política-ciborgue – uma política que nos permite vislumbrar um campo 

muito mais aberto” (HARAWAY, 2013, p. 37). Este campo, ao qual a autora se refere, 

revela-se como o campo sobre o qual o ciborgue, ao simular a política, é capaz de 

estabelecer possibilidades muito mais potentes de atividades. Em outras palavras, a 

política-ciborgue é justamente algo que não está sujeito, ou melhor, que não se encontra 

assujeitado, à biopolítica de Foucault. 

As estratégias de controle irão se concentrar nas condições e nas 

interfaces de fronteira, bem como nas taxas de fluxo entre fronteiras, e 

não na suposta integridade de objetos supostamente naturais. A 

“integridade” ou a “sinceridade” do eu ocidental cede lugar a 

procedimentos decisórios e a sistemas especializados. Por exemplo, as 

estratégias de controle aplicadas às capacidades das mulheres para dar 

à luz a novos seres humanos serão desenvolvidas em uma linguagem 

que se expressará em termos de controle populacional e de 

maximização da realização de objetivos, concebendo-se esses últimos 

como um processo individual de tomada de decisão. As estratégias de 

controle serão formuladas em termos de taxas, custos de restrição, graus 

de liberdade. Os seres humanos, da mesma forma que qualquer outro 

componente ou subsistema, deverão ser situados em uma arquitetura de 

sistema cujos modos de operação básicos serão probabilísticos, 

estatísticos. Nenhum objeto, nenhum espaço, nenhum corpo é, em si, 

sagrado; qualquer componente pode entrar em uma relação de interface 

com qualquer outro desde que se possa construir o padrão e o código 

apropriados, que sejam capazes de processar sinais por meio de uma 

linguagem comum. A troca, nesse mundo, transcende à tradução 

universal efetuada pelos mercados capitalistas, tão bem analisada por 

Marx. Nesse universo, a patologia privilegiada, uma patologia que afeta 

todos os tipos de componentes, é o estresse – um colapso nas 

comunicações (HOGNESS, 1983). O ciborgue não está sujeito à 

biopolítica de Foucault; o ciborgue simula a política, uma característica 

que oferece um campo muito mais potente de atividades. (HARAWAY, 

2013, p. 62 e 63). 
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Donna Haraway apresenta o seguinte quadro da contemporaneidade, tanto o lugar 

quanto o papel da subjetividade nele presente. Às feministas, e também a outros grupos e 

outras pessoas, urge uma constante e contínua reinvenção cultural, uma crítica pós-

modernista e um materialismo histórico. Apenas a figura do ciborgue é capaz de 

empreender esta reinvenção cultural, levar a cabo esta crítica pós-modernista, e admitir o 

materialismo histórico. A normalização da heterogeneidade por parte do “capitalismo 

avançado”, esta classificação de homens e mulheres, de brancos e negros, ou seja, esta 

liberação da heterogeneidade, fez com que fossem abandonadas as normas na 

contemporaneidade. Isto tem como resultado um certo “achatamento”, uma ausência de 

subjetividade, dado que esta exige profundidade, mesmo que se trate de uma 

profundidade pouco amigável ou afogadora. O que se deduz disso é algo um tanto ou 

quanto objetivo: os corpos e trabalhos implicados nos métodos da clínica, a medicalização 

e a normalização implicadas na dominação, em Foucault, dizem respeito não à 

contemporaneidade, mas antes ao momento no qual implodiu a biopolítica, o biopoder. 

O que, então, diz respeito à contemporaneidade? Em vez de corpos e trabalhos, textos e 

superfícies. No lugar da medicalização e da normalização, encontram-se redes, o 

redesenho da comunicação e a administração do estresse. A automação, a absoluta 

redundância preenchem o lugar ocupado pela normalização. O discurso da biopolítica 

perde sua preeminência para o jargão teórico, para a linguagem do substantivo partido e 

recombinado. Linguagem esta que, agora estando implicada na dominação no lugar da 

medicalização e da normalização, aprisionou homens e mulheres, enfim, indivíduos na 

contemporaneidade. Qual seria a fuga dessa prisão e como ela se daria? 

Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa 

construção política mais importante, significa uma ficção capaz de 

mudar o mundo. Os movimentos internacionais de mulheres têm 

construído aquilo que se pode chamar de “experiência das mulheres”. 

Essa experiência é tanto uma ficção quanto um fato do tipo mais crucial, 

mais político. A libertação depende da construção da consciência da 

opressão, depende de sua imaginativa apreensão e, portanto, da 

consciência e da apreensão da possibilidade. O ciborgue é uma matéria 

de ficção e também de experiência vivida – uma experiência que muda 

aquilo que conta como experiência feminina no final do século XX. 

Trata-se de uma luta de vida e morte, mas a fronteira entre a ficção 

científica e a realidade social é uma ilusão ótica. (HARAWAY, 2013, 

p. 36). 

Essa política cultural radical, a da “heteroglossia ciborguiana”, se apresenta 

exatamente como a “enzima cultural” que tem o poder de interromper o código da 

dominação contemporânea, mas que, não obstante, ainda recorre, ainda deve recorrer à 
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própria linguagem. A “heteroglossia ciborguiana” promove uma “poesia da linguagem”, 

mais especificamente, a “poesia-ciborgue”. Para além da questão da preeminência ou não 

da biopolítica na contemporaneidade, tanto Michel Foucault quanto Donna Haraway 

afirmam a necessidade fundamental da produção de novas formas de subjetividade que 

proporcionem a libertação do “duplo constrangimento” político, qual seja, da “simultânea 

individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno” (DREYFUS; 

RABINOW, 1995, p. 239). “Duplo constrangimento” este que tem, em Foucault, a 

medicalização e a normalização implicadas em sua dominação e, em Haraway, as redes, 

o redesenho da comunicação e a administração do estresse. 

Como tão bem exposto por Judith Butler, a produção de novas formas de 

subjetividade passa, segundo Foucault, pela subversão, pela ressignificação dos signos-

símbolos projetados pelas estruturas do poder moderno. Nas palavras da própria autora, 

Se Foucault argumentou que um signo pode ser absorvido e usado para 

fins contrários àqueles para os quais foi projetado, é porque entendeu 

que até os termos mais nocivos poderiam ser apropriados, que as 

interpelações mais prejudiciais também poderiam ser o lugar da 

reocupação e da ressignificação radicais. Mas o que nos permite ocupar 

o lugar discursivo da injúria? Como somos encorajados e mobilizados 

por esse lugar discursivo e sua injúria, de modo que nosso próprio apego 

a ele se torna a condição para que o ressignifiquemos? Se sou chamada 

por um nome injurioso, entro em meu ser social, e como tenho algum 

apego inevitável à minha existência, como certo narcisismo se apodera 

de qualquer termo que confira existência, eu sou levada a aceitar os 

termos que me causam injúria porque eles me constituem socialmente. 

A trajetória autocolonizadora de certas formas de política identitária é 

sintomática dessa aceitação paradoxal do termo injurioso. Como 

paradoxo adicional, então, é somente por ocupar esse termo injurioso, 

e ser ocupada por ele, que posso resistir e me opor a ele, reformulando 

o poder que me constitui como o poder ao qual me oponho. Dessa 

forma, a psicanálise tem um lugar garantido para si mesma, uma vez 

que qualquer mobilização contra a sujeição tomará esta como seu 

recurso, e uma vez que o apego a uma interpelação injuriosa, por meio 

de um narcisismo necessariamente alienado, tornar-se-á a condição de 

possibilidade para que essa interpelação seja ressignificada. Isso não 

representa um inconsciente fora do poder, mas sim algo como o 

inconsciente do poder em si, em sua iterabilidade traumática e 

produtiva. Portanto, se concluirmos que certos tipos de interpelação 

conferem identidade, essas interpelações injuriosas constituirão a 

identidade por intermédio da injúria. Isso não quer dizer que a 

identidade tenha de permanecer eternamente enraizada em sua injúria 

para que seja uma identidade, mas indica que as possibilidades de 

ressignificação vão reformular e abalar o apego apaixonado à 

submissão sem o qual a formação – e a reformação – do sujeito é 

impossível. (BUTLER, 2017, p. 112). 
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Em suma, os próprios signos-símbolos projetados pelas estruturas do poder 

moderno podem ser apropriados e ressignificados para fins contrários àqueles que lhes 

foram originalmente definidos (como anteriormente esclarecido para os casos das 

palavras “mulher” e “queer”). Evidentemente, apesar de este processo ter início no 

próprio âmbito do poder moderno, ele terá como consequência última a cisão, o corte para 

com os ditames provenientes de suas estruturas.  

Finalmente, aquilo que Foucault e Haraway atribuem, respectivamente, à 

medicalização e à normalização, e às redes, ao redesenho da comunicação e à 

administração do estresse (ou seja, a dominação), Aníbal Quijano atribui à questão da 

totalidade no conhecimento, qual seja 

De ese modo, finalmente, aquellas ideas de totalidad que elaboraban 

una imagen de la sociedad como estructura cerrada, articulada en un 

orden jerárquico, com relaciones funcionales entre las partes, 

presuponían una lógica histórica única para la totalidad histórica, y una 

racionalidad que consistia en la sujeción de cada parte a esa lógica única 

de la totalidad. Esa idea lleva a concebir la sociedad como un 

macrosujeto histórico, dotado de una racionalidad histórica, de una 

legalidad que permitía prever el comportamiento de la totalidad y de 

cada parte y la dirección y la finalidad de su desenvolvimiento en el 

tiempo. La parte rectora de la totalidad encarnaba, de algún modo, esa 

lógica histórica. En este caso, respecto del mundo colonial, Europa. 

Nada sorprendente, en consecuencia, que la historia fuera concebida 

como un continuum evolutivo desde lo primitivo a lo civilizado; de lo 

tradicional a lo moderno; de lo salvage a lo racional; del precapitalismo 

al capitalismo, etc. Y que Europa se pensara a sí misma como espejo 

del futuro de todas las demás sociedades y culturas; como el modo 

avanzado de la historia de toda la especie. Lo que no deja de ser 

sorprendente, de todos modos, es que Europa lograra imponer ese 

espejismo prácticamente a la totalidad de las culturas que colonizo. Y 

mucho más, que semejante quimera sea aún hoy tan atractiva y para 

tantos. (QUIJANO, 1991, p. 445 e 446). 

Em sua obra, Los Conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas 

(mais especificamente, no Capítulo 14, “Colonialidad y modernidad-racionalidad”), 

Aníbal Quijano traça um quadro da formação da racionalidade/modernidade europeia-

ocidental como um processo de reestruturação do poder vigente, envolvendo tanto as 

relações sociais urbanas, capitalistas e dos estados nacionais, quanto a colonização em 

todo o globo. Uma das claras consequências deste processo, segundo o autor, foi o 

advento de uma perspectiva organicista da totalidade social, que acabou por projetar uma 

visão reducionista da realidade. Isto é, por um lado, o entendimento da sociedade como 

uma estrutura de relações funcionais entre todas e cada uma de suas partes e que, por 
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conseguinte, estariam vinculadas à ação de uma única lógica, e, por outro, a percepção da 

sociedade como uma estrutura cujas partes se relacionam segundo as mesmas regras de 

hierarquia entre os órgãos, tal qual a imagem que se tem do funcionamento de todo e cada 

organismo, particularmente o humano. Tal visão reducionista implica, portanto, o 

pressuposto de uma totalidade historicamente homogênea, malgrado a própria ordem 

heterogênea implicada no colonialismo. Desse modo, tinha-se o seguinte cenário: tudo 

aquilo e todos aqueles que não fizessem parte, que não se encontrassem abrangidos pelas 

categorias totais de “humanidade” e “sociedade”, ou seja, pelo âmbito da hierarquia 

orgânica da racionalidade/modernidade europeia-ocidental, seriam, evidentemente, 

incluídos nesse âmbito somente como, para lembrar a própria expressão utilizada pelo 

autor, white man’s burden (literalmente, o fardo daqueles que se encontram no topo da 

hierarquia, na posição de “cérebro” do organismo da sociedade total). 

Entretanto, diferentemente de Foucault e de Haraway, Quijano não afirma que a 

libertação desta estrutura orgânica decorrente da racionalidade/modernidade europeia-

ocidental, de suas ideias e imagens, se dará por intermédio da recusa de toda e qualquer 

forma de totalidade. Pelo contrário, afirma que 

Lo que hay que hacer es algo muy distinto: liberar la producción del 

conocimiento, de la reflexión y de la comunicación, de los baches de la 

racionalidad-modernidad europea. Fuera de occidente, virtualmente en 

todas las culturas conocidas, toda cosmovisión, todo imaginário, toda 

producción sistemática de conocimiento, están asociados a una 

perspectiva de totalidad. Pero en esas culturas la perspectiva de 

totalidad en el conocimiento incluye el reconocimiento de la 

heterogeneidad de toda realidad; de su irreductible carácter 

contradictorio; de la legitimidad, esto es, la deseabilidad del carácter 

diverso de los componentes de toda realidad y de la social en 

consecuencia. Por tanto, la idea de totalidad social en particular no 

solamente no niega sino que se apoya en la diversidad y en la 

heterogeneidad históricas de la sociedad, de toda sociedad. En otros 

términos, no solamente no niega sino que requiere la idea del ‘otro’, 

diverso, diferente. Y esa diferencia no implica necesariamente, ni la 

naturaleza desigual del otro y por eso la exterioridad absoluta de las 

relaciones, ni la desigualdad jerárquica o la inferioridad social del otro. 

Las diferencias no son necesariamente el fundamento de la dominación. 

Al mismo tiempo y por eso mismo, allí la heterogeneidad histórico-

estructural implica la copresencia y la articulación de diversas ‘lógicas’ 

históricas en torno de alguna de ellas, hegemónica, pero de ningún 

modo única. De esa manera cierra el paso a todo reducionismo, así 

como a la metafísica de un macrosujeto histórico capaz de racionalidad 

propia y de teleología histórica, de la cual los indivíduos y los grupos 

específicos, las clases, por ejemplo, serían apenas portadores o ... 

misioneros. (QUIJANO, 1991, p. 446 e 447). 
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Trata-se, portanto, da liberação (e do consequente reconhecimento) de outras 

formas de produção sistemática de conhecimento dos grilhões da racionalidade advinda 

da modernidade europeia. E, ao contrário desta (que implica, necessariamente, a negação 

do “outro”), a perspectiva de totalidade associada às formas alternativas de produção 

sistemática de conhecimento inclui, segundo o autor, o reconhecimento da 

heterogeneidade de toda a realidade. Dito de outro modo, a ideia, o conceito de “outro” 

não somente é afirmado, como também necessário para o estabelecimento destas formas 

alternativas de produção sistemática de conhecimento. Decorre daí que a diversidade, a 

diferença, enfim, a heterogeneidade proveniente destas formas alternativas não implica, 

por definição, a natureza desigual do “outro” (e, com isto, a absoluta exterioridade das 

relações sociais que lhe dizem respeito), a desigualdade hierárquica, a inferioridade 

social. Antes, elas fazem frente a todo e qualquer reducionismo mediante sua adoção da 

heterogeneidade histórico-estrutural. Esta, por sua vez, contém a copresença e a 

articulação das mais diversas “lógicas” históricas (malgrado seu giro em torno de algumas 

delas, mais hegemônicas do que outras; mas, de forma alguma, únicas).  

Desse modo, é através do reconhecimento, da integração do “outro” (em vez de 

sua discriminação como categoria que se encontra inevitavelmente aquém do espaço da 

racionalidade) nas formas de produção sistemática de conhecimento que se tem o 

derradeiro rompimento para com a submissão aos grilhões da racionalidade decorrente da 

modernidade europeia.  

Passaremos então à investigação da narrativa de Terra em transe, a partir dos 

conceitos e dos temas já abordados, buscando um enfoque glauberiano. Em outras 

palavras, irreverentemente, começarei a partir de seu fim. 
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2.2 “UMA PAISAGEM DE TANTO SOL SOBRE ALMAS INDOLENTES” 

 

Figura 4 - Cena de Terra em transe 

Iniciamos este capítulo com o discurso de Paulo Martins em princípios do filme: 

“Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança 

dourada no planalto. Não é mais possível esta festa de bandeiras com Guerra e Cristo na 

mesma posição. Assim não é possível a impotência da fé, a ingenuidade da fé. E somos 

infinita, eternamente Prometeu dilacerado. E somos infinita, eternamente filhos das trevas 

da Inquisição e da conversão. E somos infinita, eternamente filhos do medo da sangria no 

corpo do nosso irmão. E não assumimos a nossa violência. Não assumimos as nossas 

ideias com o ódio dos bárbaros adormecidos que somos. Não assumimos o nosso passado, 

todo um raquítico passado de preguiças e de preces numa paisagem de tanto sol sobre 

almas indolentes, estas indolentes raças da servidão a Deus e aos senhores. Uma passiva 

fraqueza típica dos indolentes. Ah, não é possível acreditar que tudo isto seja verdade! 

Até quando suportaremos?! Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos?! Até 

quando, além da paciência, do amor, suportaremos?! Até quando, além da inconsciência 

do medo, além da nossa infância e da nossa adolescência, suportaremos?!” Todo este 

discurso se desenrola com o foco da câmera na tomada de poder de Porfírio Diaz, na 

traição de Júlio Fuentes, na carnavalizada “coroação” de Diaz como “rei” de Eldorado e 

na confirmação da derrota de Paulo Martins, juntamente com seus devaneios de luta 

armada e vingança. Sara pergunta a Martins o que prova sua morte. Ele responde: “O 

triunfo da beleza e da justiça!” A câmera volta-se para Porfírio Diaz, que discursa ao subir 
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ao poder: “Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas 

tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos 

infernos, chegaremos a uma civilização!” Corta-se a cena novamente para Sara e Martins. 

Sara volta a lhe perguntar o que prova a sua morte, e ele responde novamente: “O triunfo 

da beleza e da justiça!” Ao som dos tiros de uma metralhadora, a câmera se afasta dos 

dois, que se encontram sozinhos no meio de uma rodovia. O filme se encerra com Paulo 

Martins divagando com uma metralhadora sobre o que parece ser uma duna, hora 

apontando-a para os céus, hora apontando-a para o chão. (Terra em transe, 1967). 

Paulo Martins, jornalista idealista e poeta; Sara, ativista política, conselheira de 

Vieira e amante de Paulo; Porfírio Diaz, senador conservador e, posteriormente, 

presidente de Eldorado; Júlio Fuentes, o maior empresário do país e representante da 

burguesia nacional. Estas são as personagens presentes na sequência acima descrita. Para 

além destas, têm-se também Felipe Vieira, vereador populista e, posteriormente, 

governador da província de Alecrim; Sílvia, cortesã, meretriz e amante de Diaz e Martins; 

e Fernandez, presidente em exercício de Eldorado e, depois, apoiador de Diaz. 

Resumidamente, o filme retrata a situação sociopolítica da fictícia nação de Eldorado, 

localizada na região do Atlântico. Paulo Martins é apresentado como um jornalista 

dividido entre pôr sua escrita a serviço de Porfírio Diaz ou Felipe Vieira, que representam 

o conservadorismo e o populismo nacionais, respectivamente. Com o período eletivo cada 

vez mais próximo, ambos os políticos lutam cada vez mais pelo direito de representar o 

povo. Paulo, preocupado com a situação nacional e tendo decidido apostar tudo num líder 

que possa de fato conduzir a nação à autonomia e à prosperidade, toma o lado de Vieira. 

Porfírio Diaz, todavia, é apoiado na última hora por Júlio Fuentes e Fernandez; este, atual 

presidente de Eldorado que tem o apoio de uma multinacional estrangeira, a Companhia 

de Exportações Internacionais (Explint), interessada nos recursos naturais da nação; 

aquele, o maior empresário do país que, a princípio, apoiara Martins e Vieira, mas 

abandona-os quando Diaz propõe-lhe um golpe para tomar o controle de Eldorado. O 

desfecho da trama é um tanto ou quanto adequado: Martins é alvejado pela polícia 

enquanto conclama a resistência armada ao golpe. Em meio a suas lamentações poéticas 

de uma nação que parece estagnada no tempo, indiferente ou decidida a não assumir sua 

história, morre quando da “coroação” de Porfírio Diaz como a nova liderança política de 
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Eldorado. Segundo Juliana Rocha Franco, no artigo “Diálogos entre Walter Benjamin e 

Glauber Rocha: uma leitura alegórica de Terra em Transe e o mito fundador do Brasil”,21 

De fato, realmente há muito mais em Terra em transe do que a simples tragédia 

de um jornalista esmagado pela realidade de sua pátria. Tomemos, inicialmente, a 

personagem de Porfírio Diaz. Tendo como inspiração tanto Carlos Lacerda (conhecido 

por seu conservadorismo e pelo papel que desempenhou na campanha de descrédito do 

presidente Getúlio Vargas e, depois, do presidente João Goulart) quanto o ditador 

mexicano de mesmo nome (cujo governo foi marcado pela insatisfação popular e pela 

perseguição política), Diaz é apresentado, acima de tudo, como um oportunista. Numa 

apresentação televisiva sobre sua trajetória política, lá pelo meio do filme, é relatado que 

nunca teve qualquer tipo de contato com o povo, que traiu não menos que quatro grupos 

políticos dos quais era membro em sua ascensão ao posto de senador e que, finalmente, 

se estabeleceu como “grande e honrado nesta terra de Eldorado” (Terra em transe, 1967). 

Ao assumir o poder próximo ao final do filme, declara que dominará as terras de 

Eldorado, botará suas tradições “em ordem” e que chegarão, finalmente, a ser uma 

civilização. Tudo isso por meio da força. 

Para Luiz Fernando Zanin Oricchio, em 100 melhores filmes brasileiros, sua 

personagem passa uma máxima muito dura e impactante ao longo da narrativa: “A 

civilização na marra, e para seus eleitos ” (SILVA, P. 2016, p. 31). Aqui, retomam-se 

aqueles dois poderes estabelecidos na teoria foucaultiana: o direito soberano de vida e de 

morte, e o biopoder. Porfírio Diaz encarna, por certo, estes dois poderes. Se, por um lado, 

se estabelece politicamente como um representante do povo e defensor de seus valores (a 

família, a pátria, o trabalho, Deus), por outro, afirma sua posição como um dos expoentes 

da perseguição e do extermínio indiscriminados de Vieira e seus agentes por toda 

Eldorado. Ao contrário de serem entendidas como contradições inerentes a sua pessoa, 

estas características são apreendidas como complementares, como interconectadas. Diaz, 

temeroso da aliança entre Vieira e Martins, aproxima-se de Júlio Fuentes para alertá-lo 

das ameaças que os dois representam à sua preeminência. Fala-lhe que, por serem 

                                                           
21 Da sucessão do tempo homogêneo e vazio se libertará a narrativa cinematográfica de Terra em transe. 

Pois eis que, assim como Deus e o Diabo na terra do sol, a rememoração dos fatos históricos se dará pelo 

relato de um Paulo Martins preocupado não tanto com eventos factuais, mas, antes, com a reconstrução do 

tempo de sua própria experiência em Eldorado. Martins não apenas é apresentado como o narrador da trama, 

como também acaba por ocupar a posição daquele que salva o passado ao reconhecê-lo, cruzando-o com 

um presente que lhe é sincrônico. Para mais informações, consultar a terceira citação no anexo do segundo 

capítulo. 
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extremistas, eles não respeitam pactos ou acordos, e que engolirão o empresário assim 

que lhes for possível. Sugere-lhe uma aliança com a Explint para, juntos, poderem levar 

a cabo um golpe. Sabem que, se houver eleições, Vieira e Martins vencerão. O principal, 

contudo, transparece quando Diaz fala do povo. Afirma a existência da luta de classes e 

sua absoluta oposição à ideia do povo no poder, seja pela via democrática, seja pela via 

revolucionária. À pátria, a Deus e ao poder, tudo. Ao povo, nada. A maneira pela qual faz 

política é também bastante reveladora. Trata de maneira muito pessoal seu patronato 

inicial de Martins e condena sua “baixa linguagem dos interesses políticos”. Para ele, 

mais vale a “amizade”. É interessante notar que, em quase todas as suas aparições 

públicas, carrega três objetos diferentes: uma bandeira, uma cruz e um revólver. 

O revólver representa sua adoção da violência como instrumento de poder. Diaz, 

em sua apresentação televisiva, aparece como uma figura que não se encontra avessa ao 

âmbito da violência, do derramamento de sangue. Afinal, já traiu vários grupos com os 

quais se aliou, assim como defende e leva a cabo o extermínio daqueles que a ele se 

opõem (como, por exemplo, com a morte de Martins ao final da trama, e também com a 

defesa da perseguição a Vieira e seus agentes em um de seus discursos finais). Em relação 

à bandeira e à cruz, estabelece-se como um representante do Estado e da Igreja, poderes 

tão bem estabelecidos em Eldorado. Não é por mero acaso que Fernandez, o presidente 

de Eldorado, durante a maior parte da narrativa, decide apoiá-lo. Ele não representa uma 

ameaça para as estruturas do poder. Também há algo de fundamental no fato de um padre 

estar presente em sua tomada de poder. Ele anuncia sua cristandade em vários momentos 

do filme. Sendo assim, o que isto quer dizer com relação à narrativa de Terra em transe? 

Percebe-se aí a exposição de um quadro sociopolítico muito completo e coerente daquilo 

que se convencionou chamar Eldorado e, mais além, da própria nação brasileira e, até 

mesmo, da América Latina como um todo. O poder soberano de vida e de morte e o 

biopoder convivem com tanta proximidade que chegam a se confundir. Diaz ascende ao 

poder, por meio de golpes e traições banhadas a sangue. Paradoxalmente, Vieira, seu 

adversário, também marca sua ascensão ao cargo de governador de Alecrim com a traição 

aos camponeses que o haviam apoiado. O próprio Martins chega a apoiar sua decisão, 

mesmo que um tanto consternado com o desenrolar dos acontecimentos. Não tarda, 

porém, a ingressar na categoria daqueles que acreditam que o povo não tem nem a 

capacidade nem o direito de falar por si mesmo. Paradoxalmente, todos falam em nome 

do povo, mas, quando este deseja falar, ou tem sua boca tapada (por Paulo Martins, aliás), 
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ou é linchado aos gritos de “extremista”. Como dito por Diaz a Martins, “A política é uma 

arma para os eleitos, para os deuses” (Terra em transe, 1967). Prevalece a lógica, ou 

melhor, a soberania de uma sociedade estruturalmente fechada, articulada em uma ordem 

hierárquica inexorável, com relações funcionais entre as partes, e a sujeição irresistível 

de toda e cada parte aos preceitos, às determinações da totalidade.  

O que se pode deduzir, então, deste cenário? Que, diferentemente de uma 

preeminência do biopoder que recorre ao direito soberano de vida e de morte quando se 

avulta a necessidade de fazer valer seus desígnios ou de justificar o uso da violência, do 

derramamento de sangue, tem-se um biopoder que se encontra visceralmente conectado 

ao direito soberano de vida e de morte. O biopoder, em vez de deter preeminência sobre 

o direito soberano de vida e de morte, depende deste para atuar. A administração das 

chances e possibilidades biológicas da vida se limitam a um grupo específico, soberano, 

que retém para si a palavra final sobre a utilização dos mecanismos de poder, de controle 

da população. No trio soberania-disciplina-gestão governamental, a soberania ocupa uma 

posição de especial importância quando comparada aos outros elementos que se 

encontram ao seu lado.22 Efetivamente, novamente trazendo a análise de Luiz Fernando 

Zanin Oricchio,  

Glauber distribui esses elementos de representação ao longo do filme. 

Se Vieira é o político reformista, Diaz o golpista conservador, Fuentes 

o burguês e Paulo Martins o intelectual culpado, cúmplice e inútil 

resistente, também o povo estará representado. O povo, em nome do 

qual todos falam, mas que, quando deseja falar, tem a boca tapada... 

justamente pelo intelectual Paulo Martins. Em outra ocasião, um 

camponês (Emanuel Cavalcanti) acusa Martins de traição, e este, antes 

de agredir o homem, apenas responde que não havia prometido nada a 

ninguém. Enganaram-se porque quiseram. Quando o camponês aparece 

morto, surge uma crise no governo Vieira. Talvez haja aí alusão à morte 

do líder das Ligas Camponesas João Pedro Teixeira, retratada em Cabra 

marcado para morrer, de Eduardo Coutinho. Noutra cena, um 

trabalhador (Flávio Migliaccio) diz que é pai de sete filhos e não tem 

                                                           
22  Importante esclarecer alguns detalhes a respeito da inserção do trio soberania-disciplina-gestão 

governamental na narrativa de Terra em transe. Em primeiro lugar, é preciso enfatizar que este não é o 

tema principal, nem secundário, desta dissertação; trata-se, sobretudo, de (até certo ponto) uma especulação 

concernente a este trio na obra de Michel Foucault e as representações cinematográficas do Brasil e, em 

menor grau, da América Latina, presentes no filme de Glauber Rocha (Terra em transe). Em segundo lugar, 

consideramos as ações e condutas das personagens de Terra em transe para estabelecer um retrato da 

maneira como o poder é representado na trama do filme, e como este poder se encaixaria no interior do trio 

mencionado. Finalmente, não é nosso objetivo, pelo menos no que diz respeito a esta dissertação, afirmar 

ou provar que esta inversão no trio soberania-disciplina-gestão governamental é o que se dá de fato no 

Brasil ou na América Latina. Trata-se, simplesmente, de um exercício de pensamento que, dada a 

importância da teoria foucaultiana para este trabalho (e, principalmente, para o presente capítulo), cremos 

ser tanto enriquecedor quanto elucidativo desta análise da realidade sociopolítica imperante na nação 

interiorana do Atlântico latino-americano, Eldorado, de Terra em transe. 
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onde morar. Afirmação que basta para que seja linchado aos gritos de 

“extremista! extremista!”. A total carnavalização das relações entre 

políticos, intelectuais e povo se expressa em cenas fortes: Vieira no 

meio dos populares, trabalhadores, miseráveis, passistas de escolas de 

samba, música de carnaval e a figura marcante de Modesto de Souza, 

um popular ator de chanchadas, no papel de uma personalidade da 

República. (SILVA, P., 2016, p. 31). 

É empreendida, em Terra em transe, uma busca pelos signos-símbolos que 

compõem a realidade, não de uma nação apenas (apesar de ser bastante inspirada na 

história do Brasil), mas de toda uma América Latina conhecida, já desde algum tempo, 

como uma espécie de paraíso de repúblicas das bananas. Segundo o diretor, a narrativa 

de Terra em transe se passa no México, na América Latina, tendo como foco as trajetórias 

de João Goulart (Felipe Vieira), Carlos Lacerda (Porfírio Diaz) e Miguel Arraes (Paulo 

Martins), ou seja, a trajetória do janguismo no Brasil, mas contada num outro país da 

América Latina. A colonização (ou ainda, a colonialidade do poder), a luta de classes, o 

racismo, o subdesenvolvimento, o marginalismo, a desmistificação do povo, a 

“desidealização” do proletariado – estas são as temáticas que, segundo Glauber Rocha, 

são postas em questão na obra. Sua preocupação, tal como estabelecida em um de seus 

livros (O mito da civilização atlântica), era usar a moderna linguagem audiovisual de 

então para analisar e interpretar a história, realizando, até certo ponto, o papel das ciências 

sociais. O patriarcalismo, o populismo são ambos apresentados como sintomas de uma 

nação cujas estruturas, cujos mecanismos de controle da população e de administração 

das possibilidades biológicas da vida se desenvolveram de forma diferenciada do que se 

deu, para usar um exemplo do próprio diretor, na Europa. Malgrado o possível tom um 

tanto óbvio desta afirmação, resta o fato de que o capital internacional, o imperialismo 

multinacional estrangeiro (Explint), aliados à burguesia nacional (Júlio Fuentes) e aos 

setores mais conservadores do Exército e da sociedade (Porfírio Diaz) levam a cabo a 

derrocada de João Goulart (Filipe Vieira) e instauram uma ditadura no Brasil/na América 

Latina (Eldorado). Tendo acreditado na forte organização das massas populares para fazer 

frente ao golpe, Goulart (Vieira) decide não ingressar na luta armada. Entretanto, a 

organização das massas acaba por revelar-se superficial. A narrativa de Terra em transe, 

todavia, não se revela superficial. Como prevalece em Eldorado (Brasil/América Latina) 

a política de portas fechadas, o acordo entre as elites em espaços palacianos, com a 

completa, a absoluta exclusão do povo? Eis a que procura responder a iconografia de 

Terra em transe, especialmente quando da “coroação” de Diaz como “rei” de Eldorado 

já perto do final do filme, com suas referências estéticas aos séculos XVI e XVII. 
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Dois movimentos distintos são exibidos ao longo da trama. Primeiramente, o de 

uma revisão do ideário mobilizado pela direita golpista, ou seja, a invenção de 

personagens, de certas máscaras que fossem passíveis de condensar uma postura política 

específica. Em segundo lugar, o de uma revisão crítica da esquerda da época, 

especificamente, a investigação do que se poderia chamar de o “teatro do populismo”. 

Numa Eldorado à beira do colapso, cercada por políticos populistas, golpistas 

conservadores, magnatas inescrupulosos e interesses estrangeiros, Paulo Martins chega 

de carro ao palácio do governador. Vieira é informado de que o presidente exige sua 

renúncia em cinco horas e que a infantaria federal já se deslocou para a província de 

Alecrim. Vieira declara que não deseja derramamento de sangue. Paulo Martins passa-

lhe um fuzil, dizendo que agora devem ir até o fim. Vieira responde que o sangue das 

massas é sagrado. Martins rebate dizendo que o sangue das massas não tem importância, 

que este será o começo de suas histórias e que, se perderem, Diaz subirá ao poder. Vieira 

contra-argumenta que será uma luta inútil e que serão esmagados. Martins insiste que 

Vieira não pode traí-los. Vieira declara que a aventura deles terminou. Estabelece-se o 

conflito entre Martins e Vieira. Este manda Martins embora e ordena que os resistentes 

sejam dispersados. Depois Vieira enuncia os termos do documento de submissão aos 

desejos do governo federal para a transcrição de sua conselheira, Sara, em meio às 

exclamações indignadas de Martins. Corta-se a cena para Martins dirigindo um carro, 

com Sara ao seu lado. Ele declara que sempre disse que Vieira era um fraco. Sara contesta 

afirmando que ainda não era o momento (da luta, da resistência). Martins insiste que, se 

Vieira lutasse, provaria muita coisa. Sara lhe diz que morreria gente, que jorraria sangue. 

Martins observa que não se muda a história com lágrimas. Sara rebate dizendo: “Se todos 

pegarem em armas, quando todos pegarem em armas, até mesmo gente como você...” 

Martins responde: “Gente como nós: burgueses, fracos! Mas eu assumo os riscos! Eu 

assumo os riscos!” Sara lhe implora que pare sua loucura. Martins contesta dizendo que 

sua loucura é sua consciência, que ela está ali, no momento da verdade, na hora da 

decisão, na luta, até mesmo na certeza da morte. Sara responde que eles não precisam de 

heróis. Martins exclama que eles precisam resistir, resistir e que ele precisa cantar. 

Martins ultrapassa dois policiais que sinalizam, indicando que pare o carro. Após uma 

curta perseguição, um dos policiais atira e atinge Martins. Ele então dá início a um 

discurso: “Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta 

esperança dourada nos planaltos. Não é mais possível esta marcha de bandeiras com 
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Guerra e Cristo na mesma posição. Ah, assim não é possível a ingenuidade da fé, a 

impotência da fé.” (Terra em transe, 1967). 

A partir deste trágico quadro com o qual se inicia o filme, das adições que virão 

posteriormente e do final já apresentado, que mistura verdade e imaginação, pode-se 

estabelecer tanto o esquema espacial quanto o esquema temporal de Terra em transe. Em 

relação ao esquema espacial, logo se percebe o foco no ambiente urbano, sendo dada 

especial atenção à fusão entre os elementos típicos dos grandes centros urbanos 

(jornalistas, prédios, palácios, discursos políticos) e os típicos da cultura popular 

brasileira (o carnaval, a Igreja, a celebração teatralizada de grandes eventos políticos). A 

poesia é o meio pelo qual a história é relatada, já que a narrativa desenrola-se 

concomitantemente com o discurso poético de Paulo Martins. A personificação de ideias 

ocorre por intermédio das personagens: Felipe Vieira é o político populista; Porfírio Diaz 

é o golpista conservador; Júlio Fuentes é o representante da burguesia nacional; Paulo 

Martins é o intelectual idealista e, posteriormente, inútil resistente; Sara é a ativista 

política que, não obstante a repressão e a tortura, nunca abandona a militância; Sílvia é a 

cortesã preocupada somente com a diversão e o prazer, completamente alienada dos 

acontecimentos políticos. É dada grande ênfase à tragédia política de Eldorado: por um 

lado, mostra-se a carnavalização das relações sociais (com o “encontro de um líder com 

o povo”, sendo Felipe Vieira a realização mais perfeita disto, seguido de perto, 

posteriormente, por Vieira discursando, enquanto o povo o acompanha pelas ruas); por 

outro, a imposição dos desígnios autoritários das figuras de poder sobre o povo (quando 

Paulo Martins literalmente cala a boca de Jerônimo, “o povo”, quando Sara pede a este 

que fale). Das relações sociais carnavalizadas deriva o título do filme Terra em transe: 

em meio a uma brutal tragédia histórica, políticos, intelectuais e povo encontram-se em 

completo e total transe com os elementos da festa popular, sem se preocupar ou sequer 

tomar conhecimento dos terríveis problemas que assolam Eldorado (representados na 

figura do trabalhador sem nome que, ao declarar que tem sete filhos e não tem onde morar, 

é rechaçado aos gritos de “Extremista!”). 
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Figura 5 - Cena de Terra em transe 

Ao esquema espacial que junta elementos típicos dos grandes centros urbanos e 

da cultura popular brasileira, num emaranhado absurdamente surreal, Terra em transe 

incorpora uma passagem do tempo dividida em dois momentos diferentes: o primeiro, a 

partir do início do filme, até Paulo Martins ser baleado pela polícia e, já no final, quando 

se confirma sua derrota e possível morte; o segundo, durante o intervalo entre o início e 

o fim do filme, quando Paulo Martins relembra sua trajetória por Eldorado, desde o 

período em que trabalhou para Porfírio Diaz até o momento da traição de Júlio Fuentes, 

antes aliado dele e de Felipe Vieira. Dentro dessa lógica, a maior parte do filme 

transcorreria naquilo que se apresenta como um enorme flashback de Paulo Martins em 

relação aos acontecimentos políticos mais recentes de sua vida. Para além disso, Terra 

em transe abarca um momento da história brasileira não tão distante de sua estreia: o 

golpe militar de 1964. No filme, os setores mais progressistas da sociedade 

(personificados nas figuras de Paulo Martins, Sara e Felipe Vieira) são traídos e 

massacrados pelos setores mais abastados e conservadores (personificados nas figuras de 

Júlio Fuentes e Porfírio Diaz, respectivamente). A falta de personificação dos setores 

militares é compensada pela presença, ao longo do filme, de policiais e pela aparição 

recorrente de armas nas mãos de determinadas personagens, sobretudo o revólver 

carregado por Porfírio Diaz em cenas do filme. A estrutura de montagem extremamente 

livre e surreal de Terra em transe, juntamente com a passagem do tempo dividida em dois 
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momentos distintos, permite a construção de uma narrativa profundamente complexa, 

com todo o enredo transcorrendo como se o próprio tempo também estivesse em transe 

com toda a tragédia política que perpassa a república de Eldorado. 

Depreende-se desta trama algo fundamental para o escopo deste capítulo que, a 

propósito, também é abordado no texto de Aníbal Quijano: a colonização das outras 

culturas por parte da cultura europeia, também chamada de cultura “ocidental”. 

Eso fue producto, al comienzo, de una sistemática represión no sólo de 

específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos o conocimientos que 

no sirvieran para la dominación colonial global. La represión recayó 

ante todo sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de 

producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, 

modos de significación; sobre los recursos, patrones e instrumentos de 

expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Fue seguida 

por la imposición del uso de los propios patrones de expresión de los 

dominantes, así como de sus creencias e imágenes referidas a lo 

sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para impedir la 

producción cultural de los dominados sino también como medios muy 

eficaces de control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó 

de ser constante y sistemática. Los colonizadores impusieron también 

una imagen mistificada de sus propios patrones de producción de 

conocimientos y significaciones. Los colocaron primero lejos del 

acceso de los dominados. Más tarde los enseñaron de modo parcial y 

selectivo, para cooptar algunos dominados en algunas instancias del 

poder de los dominadores. Entonces, la cultura europea se convirtió 

además en una seducción; daba acceso al poder. Después de todo, más 

allá de la represión, el instrumento principal de todo poder es su 

seducción. La europeización cultural se convirtió en una aspiración. Era 

un modo de participar en el poder colonial. Pero también podía servir 

para destruirlo y, después, para alcanzar los mismos beneficios 

materiales y el mismo poder que los europeos, para conquistar la 

naturaleza. En fin, para el ‘desarrollo’. La cultura europea paso a ser un 

modelo cultural universal. El imaginário en las culturas no europeas, 

hoy difícilmente podría existir y, sobre todo, reproducirse, fuera de esas 

relaciones. (QUIJANO, 1991, p. 438 e 439). 

Os modos de produção de conhecimento, perspectivas, imagens, sistemas de 

imagens, símbolos, enfim, os modos de produção de significação, de subjetividade locais 

foram reprimidos em favor dos padrões dos colonizadores (como já esclarecido, na 

primeira parte deste capítulo). 23  Toda a narrativa de Terra em transe expressa um 

contexto por demais complexo para se limitar às personagens em si. A despeito de Vieira 

e Diaz terem sido baseados em figuras históricas reais, a generalização e o distanciamento 

                                                           
23 Lembrando, é claro, que, para o caso específico de Michel Foucault, o poder não se limita apenas a 

reprimir, a “invisibilizar”, mas também se ocupa da produção de determinadas “arquiteturas”, da 

“visibilização” de padrões de comportamento, de códigos de conduta, enfim, de modelos normativos 

específicos. 
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com os quais são tratados ao longo da trama impedem que sejam completamente 

identificados com João Goulart e Carlos Lacerda, respectivamente. Não induzem o 

espectador à emoção, mas, antes, ao questionamento. 

Desse modo, a tragédia de Eldorado (que também é a tragédia que perpassa todo 

o mundo colonizado) se traduz em diversos elementos no decorrer da narrativa. A 

alternativa de Felipe Vieira às estruturas, aos mecanismos de poder vigentes em Eldorado 

é, na verdade, inexistente, pois é financiado e deve lealdade aos fazendeiros que o alçaram 

à posição de governador. Quando é morto um líder camponês, e as massas exigem justiça, 

termina por tomar o lado dos coronéis, ordenando a repressão dos protestos. Um 

trabalhador, já em fins do filme, apresenta-se como pai de sete filhos, sem-teto. 

Rapidamente é silenciado e linchado, aos gritos de “Extremista!”, e com declarações 

jornalísticas de que não existe fome ou violência em Eldorado. Finalmente, Paulo 

Martins, já desiludido com Vieira, é impelido a defender sua candidatura para a 

presidência por Sara, que lhe pede para procurar o apoio de Júlio Fuentes. Este é 

convencido de que a vitória da Explint significará o fim de sua preeminência em toda a 

nação. Cede toda a mídia sob seu controle a Paulo Martins, que não perde tempo em 

destruir a imagem de Porfírio Diaz perante a nação, e a exaltar a liderança política de 

Vieira. Todavia, Diaz consegue fazer com que Fuentes traia Martins e Vieira, com 

promessas de que ele não perderá nada com a vitória da Explint. Concretizado o golpe, 

Vieira decide não resistir, Diaz e Fuentes são vitoriosos, e Paulo Martins é morto ao 

recusar o exílio. 

Cabe ainda abordar a mídia de Júlio Fuentes, que não foi tão explicitada. Ambos 

os lados dependem visceralmente de seu apoio. É quando de sua traição que Martins e 

Vieira perdem definitivamente as possibilidades de chegarem ao poder. A voz da mídia, 

que é a voz de Martins falando a todo o país, é que determina os rumos das eleições. 

Destrói Diaz e exalta Vieira. No entanto, mal se dá a traição de Fuentes, e todas as 

possibilidades de vitória se esvaem. Aqui transparece o papel da mídia como mecanismo 

de controle da população na terra de Eldorado. Aquilo que por ela é dito torna-se, 

inexoravelmente, o que pensam seus seguidores. Malgrado a reação daqueles que desejam 
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resistir ao golpe de Diaz e Fuentes, as perspectivas de vitória contra as forças federais são 

extremamente pequenas. Eis, portanto, que24 

Em Michel Foucault, o trio soberania-disciplina-gestão governamental, cujo alvo 

principal é a população, tem como mecanismos essenciais os dispositivos de segurança, 

no cerne da modernidade capitalista. Já em Judith Butler, em sua análise de Foucault, 

tem-se a produção de novas formas de subjetividade a partir da subversão, da 

ressignificação dos signos-símbolos projetados pelas estruturas do poder moderno. Em 

Donna Haraway, encontramos as redes, o redesenho da comunicação e a administração 

do estresse implicados nas estruturas do poder moderno, que atuam sobre textos e 

superfícies num espaço preenchido pela automação, pela absoluta redundância. Em 

Aníbal Quijano, tem-se a questão da totalidade no conhecimento, ou seja, da estrutura 

orgânica decorrente da racionalidade/modernidade europeia-ocidental, e da libertação da 

mesma mediante não a recusa de toda e qualquer forma de totalidade, mas a liberação da 

produção, das produções de conhecimento, reflexão e comunicação dos entraves 

proporcionados pela racionalidade/modernidade europeia-ocidental. A perspectiva da 

totalidade no conhecimento deve, por conseguinte, incluir o reconhecimento da 

heterogeneidade de toda a realidade, de seu irredutível caráter contraditório, enfim, da 

legitimidade dos diversos componentes de toda a realidade. 

La crítica del paradigma europeo de la racionalidad/modernidad es 

indispensable. Más aún, urgente. Pero es dudoso que el camino consista 

en la negación simple de todas sus categorías; en la disolución de la 

realidad en el discurso; en la pura negación de la ídea y de la perspectiva 

de totalidad en el conocimiento. Lejos de eso, es necesario desprenderse 

de las vinculaciones de la racionalidad-modernidad con la colonialidad, 

en primer término, y en definitiva con todo poder no constituido en la 

decisión libre de gentes libres. Es la instrumentalización de la razón por 

el poder colonial, en primer lugar, lo que produjo paradigmas 

distorcionados de conocimiento y malogró las promesas liberadoras de 

la modernidad. La alternativa, en consecuencia, es clara: la destrucción 

de la colonialidad del poder mundial. En primer término, la 

descolonizatión epistemológica para dar paso a una nueva 

comunicación intercultural, a un intercambio de experiencias y de 

significaciones, como la base de otra racionalidad que pueda pretender, 

                                                           
24 A ordem colonial como totalidade torna-se invisível a partir do momento em que a radical ausência do 

“outro” implica na percepção das diferenças entre metrópole e colônia como desigualdades hierárquicas 

(em vez de, puramente, simples diferenças). Desse modo, mantém-se uma relação sujeito-objeto entre a 

Europa e o mundo colonizado porque, se não há a percepção do “outro”, então só pode haver o sujeito e o 

objeto que ele interpela. Assim sendo, o paradigma europeu de conhecimento racional não somente foi 

elaborado, como também foi parte da estrutura de poder que implicava diretamente a dominação colonial 

europeia sobre o resto do mundo. Pois o sujeito desta relação sujeito-objeto só pode ser o sujeito europeu 

(dada a não-existência do “outro” nesta estrutura de poder). Para mais informações, consultar a quarta 

citação no anexo do segundo capítulo. 
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con legitimidad, alguna universalidad. Pues nada menos racional, 

finalmente, que la pretensión de que la específica cosmovisión de una 

etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal 

etnia se llame Europa occidental. Porque eso, en verdad, es pretender 

para un provincianismo el título de universalidad. (QUIJANO, 1991, p. 

447). 

Finalmente, em Glauber Rocha, observa-se a proposta de um cinema épico- 

didático, de uma estética que não se condicione à simples técnica cinematográfica. 

Conforme pode ser percebido, todos os autores selecionados põem na ordem do dia a 

questão da sujeição e da subjetividade. Mesmo que não cheguem às mesmas conclusões, 

apontam unanimemente para novas formas de produção de subjetividade que possam 

fazer frente às estruturas, aos mecanismos de assujeitamento existentes na modernidade. 

Foucault, Butler e Haraway levam a problematização para o lado da libertação do “duplo 

constrangimento” político, qual seja, da “simultânea individualização e totalização 

própria às estruturas do poder moderno” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 239). 

Quijano, por sua vez, põe em evidência a totalização das produções de conhecimento, 

reflexão e comunicação por parte da racionalidade/modernidade europeia-ocidental, e a 

necessidade, não só de reconhecimento desta, como também de libertação das distintas 

subjetividades do mundo de suas vinculações à mesma. 

2.3 UMA NOVA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA: A TRAGÉDIA DE 

ELDORADO E A SIMBOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

Para além de uma crítica sócio-histórica de seu tempo, Terra em transe apresenta 

tanto um quadro das estruturas, dos mecanismos de poder presentes em Eldorado, quanto 

uma proposta de produção de conhecimento, de reflexão, de comunicação, enfim, de 

novas formas de subjetividade, a partir de um questionamento geral de realidades que 

transcendem os limites ficcionais desta trágica nação atlântica, retratando duras verdades 

não só do país que serviu de grande inspiração para a obra, como também de várias outras 

nações latino-americanas. É dentro desta “comovida lucidez” que o diretor insere seu 

público. Em vez do conhecido estado de envolvimento emocional anestésico de 

Hollywood, Terra em transe lança o espectador dentro de uma complexa narrativa, ao 

retratar com afinco o desespero de um jornalista dividido entre golpistas, populistas e 

burgueses inescrupulosos, mas que ainda assim busca uma solução para a violência e a 

fome de sempre. Ele reflete as incertezas, a dúvida, enfim, o medo de todos aqueles que 

então viviam sob a égide de golpes de Estado e drásticas mudanças sociopolíticas. 

Embora o final do filme não aparente propor qualquer solução para os excessos do poder, 
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talvez ainda haja a possibilidade, ou mesmo a esperança, de se alterar quadro tão soturno, 

ao afastar-se das próprias subjetividades condicionadas pelas estruturas, pelos 

mecanismos de poder dominantes em Eldorado. Como posto por Paulo Martins: “Qual é 

o sentido da coerência? Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um 

dia, pela consciência, a massa tome o poder. Ando pelas ruas e vejo o povo magro, 

apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo alquebrado, 

cujo sangue sem vigor, este povo precisa da morte mais do que se possa supor. O sangue 

que estimula no irmão a dor. O sentimento do nada que gera o amor. A morte como fé, 

não como temor!” (Terra em transe, 1967). Como muito bem-posto pelo próprio diretor 

em O Transe da América Latina, de 1969,25 

Terra em transe evidencia claramente o conteúdo da ideia de transe trabalhada 

por Glauber Rocha em toda a sua obra: todo um conjunto de dicotomias, de oposições 

entre o arcaico e o moderno, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a riqueza e a 

miséria, inserido num contexto, num meio ambiente imerso em estagnação, desesperança, 

e submetido à reprodução de uma linguagem relacionada a determinada estrutura. A 

“Trilogia da Terra” traz, assim, um meio ambiente cujo escopo é gradualmente elaborado 

pelo diretor em cada uma das narrativas fílmicas, e que termina por abarcar tudo aquilo 

que é definido como “Terceiro Mundo”.26 As rupturas, tanto do ponto de vista técnico 

quanto do ponto de vista da linguagem, não propiciam somente o rompimento com o 

transe, mas também a possibilidade de se produzir novas linguagens, capazes de alterar 

a estrutura em si. Em outras palavras, do processo de criação cinematográfica pleno de 

originalidade, poderão derivar inúmeras possibilidades de agência. É esta a essência da 

proposta do cinema épico-didático de Glauber Rocha, já muito bem exemplificada na 

cena final de Deus e o Diabo na terra do sol (o corte para o mar). Há, entretanto, uma 

                                                           
25 Ao componente poético pessoal do cineasta deve ser agregado o conhecimento fundado na situação social 

para a realização de qualquer filme. Para Glauber Rocha, urge ao cineasta articular as estruturas 

linguísticas. Para tanto, é necessário entender, examinar as estruturas sociais, dramáticas, enfim, dos 

complexos do filme e dos demais componentes da realidade de seu tempo. Seria, portanto, um processo de 

maturação da linguística individual de todo e cada cineasta. Caso este processo não seja concluído, 

prevalecerá a submissão, a colonização do cineasta por linguagens predeterminadas, que impossibilitarão 

o atendimento de suas respectivas realidades. A fala citada de Paulo Martins traduz especialmente bem a 

necessidade deste processo: tanto para a nação de Eldorado (e, por definição, do mundo subdesenvolvido 

em geral), quanto para a linguagem proveniente de determinada estrutura (pois é isso que a linguagem é: 

uma estrutura que se projeta). Aquilo que o diretor realiza na narrativa de Terra em transe (e que também 

se expressa nesta citação) é defender a necessidade de se levar a cabo o processo de reeducação linguística 

(tanto em termos artísticos quanto sociopolíticos). Para mais informações, consultar a quinta citação no 

anexo do segundo capítulo. 
26 Em A idade da Terra chegará a abranger a América Latina, a África, a Ásia e, afinal, os dois lados da 

Guerra Fria, o capitalismo e o socialismo real. 
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clara diferença entre o desfecho deste filme e o de Terra em transe. Enquanto no primeiro, 

Glauber filma o mar – com “tudo que aquilo pode significar” (VENTURA, 2000, p. 188 

–, o último plano do segundo filme foca na figura de Paulo Martins empunhando uma 

metralhadora. A descontinuidade entre o som desta e a falta de tiros de verdade 

(juntamente com o andar sem rumo de Martins) traduz a agonia do fechamento da trama: 

Paulo Martins não é exitoso. O golpe levado a cabo por Porfírio Diaz é bem-sucedido. Os 

tiros disparados contra ele em sua “coroação” nada mais são do que os devaneios de 

vingança e retribuição de Martins, os delírios de alguém que se encontra à beira da morte. 

O enredo do filme, um flashback de Martins após ser baleado pela polícia, termina com 

sua aparente morte diante de Sara. A sequência final evidencia claramente que, após o 

fim do jornalista/poeta, a única coisa que persevera no contexto da vitória de Porfírio Diaz 

é o ideal de um processo revolucionário por intermédio das armas. Não é por acaso que a 

metralhadora percorre uma trajetória desengonçada nas mãos do espectro de Paulo 

Martins. Não se sabe para onde ir. Não se sabe o que vai acontecer em seguida. Mas, 

apesar de tudo, ainda se pode dar o advento da discordância, da resistência à soberania de 

Diaz. Para o caso brasileiro, a consolidação da ditadura militar, o começo da luta armada 

contra o regime, a tortura, a perseguição política, a pulverização dos valores ético-

políticos e a ausência de qualquer tipo de processo de cunho revolucionário não 

permitiriam que Terra em transe fosse qualquer outra coisa que não uma grave denúncia 

do transe imperante no Brasil e, eventualmente, na América Latina. Eventualmente, 

porque, se por um lado inspirou-se muito no contexto brasileiro de então (1967), traz 

também determinados elementos da história latino-americana, como no caso de Porfírio 

Diaz, por exemplo. O povo não é idealizado no decorrer do filme. A posição das 

esquerdas também é desconstruída ao explicitar-se a total e completa falta de resistência 

à tomada do poder por Diaz (à época, uma das esperanças de João Goulart era que o 

próprio povo, as classes populares se mobilizariam para impedir o golpe militar), e o 

dilema político enfrentado por Paulo Martins, que rompe inicialmente com Felipe Vieira 

por não concordar com seu apoio aos coronéis, mas depois volta a apoiá-lo apesar de 

Diaz. Martins permanece constantemente dividido entre defender o povo e condená-lo 

como “imbecil, analfabeto, despolitizado”, de forma um tanto condescendente (o que 

denuncia seu preconceito de classe contra os estratos mais humildes da população de 

Eldorado). A direita, conforme já observado, é retratada em toda a sua hipocrisia, 

autointeresse, falta de caráter e manipulação do cenário geopolítico nacional em benefício 
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de agentes estrangeiros que almejam as riquezas nacionais. As cenas de orgia não somente 

são financiadas por Júlio Fuentes, como também comunicam o estado de espírito dos 

estratos superiores de Eldorado (personificados em Sílvia, mulher hedonista e indiferente 

a toda e qualquer coisa que não diga respeito a seu continuado estado de prazer e 

felicidade). Aqui, o caráter épico e o didático do filme estão também presentes de maneira 

equivalente. Porém, diferentemente de Deus e o Diabo na terra do sol, não há qualquer 

tipo de otimismo a ser vislumbrado em nenhuma parte da obra. Aos momentos grandiosos 

e épicos (tais como o “Encontro de um líder com o povo” e as campanhas de Vieira e 

Diaz, próximo ao fim do filme), juntam-se outros mais sóbrios e inquietantes, de cunho 

didático (tais como a “Biografia de um aventureiro” e a grande traição negociada entre 

Porfírio Diaz e Júlio Fuentes, já chegando ao fim do filme). À diferença das desventuras 

de Manuel e Rosa pelo sertão, tudo que resta da vida de Paulo Martins, após sua morte, 

é, possivelmente, a emergência de uma lenda (ou ainda, de uma ideia) que inaugurará a 

simbologia da libertação. Aqui, a revolução só emergirá sob o signo da catástrofe, da 

tragédia. Sendo assim, o transe, ao fim e ao cabo, prevalece nas terras de Eldorado. As 

rupturas presentes no filme são, antes, indícios do desejo de se evidenciar a tragédia do 

transe de Eldorado para os espectadores. 

Ao mesmo tempo, o filme Terra em Transe insere um procedimento 

estético experimental, utilizando-se de uma narrativa descontínua e 

visando romper com a postura do espectador que contempla, para 

provocar neste uma vivência. Em várias cenas, os atores se posicionam 

diante da câmera com os olhos voltados para o espectador. Tratava-se 

de romper com a idéia de representação dos objetos, reconstruindo-os a 

partir de um deslocamento de seu significado. Libertando os objetos de 

seu invólucro narrativo, ele indicia o seu caráter dialético, provocando 

uma constante ressignificação. Com esse procedimento, ele mostra 

também o esfacelamento dos valores sociais e políticos atribuídos de 

forma convencional aos objetos. O que se critica é o caráter utilitário da 

linguagem, que confere uma realidade absoluta e total ao que há de 

espontâneo e fragmentado na cultura brasileira. Tal procedimento faz 

incidir o aspecto de coexistência simultânea de fenômenos percebidos 

como contrários, o povo, a guerrilha, o ditador, o burguês, o 

imperialista, o samba etc., que são também imagens cinematográficas 

em descontinuidade. [...]. O Brasil de Terra em Transe não efetiva um 

modelo emancipatório de cidadania política. No terreno da 

modernização técnica o filme anuncia um imaginário arcaico que se 

materializa no ritual carnavalizado ou na ignorância do processo 

político. Tratava-se para Glauber de mostrar a cultura brasileira em sua 

ambigüidade, tencionando as antinomias: erudito/popular, bom-

gosto/kitsch, reacionário/revolucionário, alienação/engajamento, 

nacional/internacional, arcaico/moderno. A ambição era desmistificar 

essas polaridades e apresentá-las como um campo de invenção positivo 
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no imaginário brasileiro. Criticava-se a cultura das elites que recusavam 

o cafona e cultivavam o bom-gosto. (VENTURA, 2000, p. 242 e 243). 

Efetivamente, talvez a tragédia maior de Terra em transe não se limite, afinal de 

contas, à morte de Paulo Martins e à “coroação” de Diaz. O desencanto do filme com a 

possibilidade de se superar o subdesenvolvimento traduz muito bem a própria situação 

do diretor em fins da década de 1960. Glauber Rocha e seu projeto épico-didático 

sofreram um drástico recuo quando do golpe militar de 1964, com a censura e, 

principalmente, com o Ato Institucional Número 5 (AI-5), no ano seguinte ao filme 

(1968). O fortalecimento da industrialização cinematográfica nacional e a promoção de 

um legítimo sistema de distribuição e produção para o cinema, juntamente com o 

estabelecimento de um canal televisivo para a exibição da cinematografia nacional (para 

não falar de uma Internacional Cinematográfica, a Tricontinental), eram os principais 

objetivos do diretor até então, naquilo que dizia respeito à integração do cinema aos 

mercados culturais brasileiro e latino-americano. Contudo, a abertura do debate estético-

cinematográfico jamais se concretizou. Glauber parte para o autoexílio em 1971. Em 

sintonia com a vida do diretor em fins da década de 1960, Terra em transe é, a meu ver, 

um dos filmes mais pessimistas em relação ao futuro (senão o mais pessimista), entre 

todos os da filmografia de Glauber Rocha. Malgrado, mais uma vez, o estabelecimento 

da simbologia da libertação no último plano do filme. 
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3 A IDADE DA TERRA: DA “DEPENDÊNCIA CONSENTIDA” AO 

“CRISTIANISMO ECUMÊNICO” 

No dia em que Pasolini, o grande poeta italiano, foi assassinado, eu 

pensei em filmar a vida de Cristo no Terceiro Mundo. O Pasolini filmou 

a vida de Cristo na mesma época em que João XXIII quebrava o 

imobilismo ideológico da Igreja Católica em relação aos problemas dos 

povos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo, e também em relação à 

classe operária europeia. Foi o Renascimento, a Ressureição de um 

Cristo que não era adorado na Cruz, mas um Cristo que era venerado, 

vivido, revolucionado no êxtase da Ressurreição. Sobre o cadáver de 

Pasolini, eu pensava que o Cristo era um fenômeno novo, primitivo 

numa civilização muito primitiva, muito nova. São 20, 30 milhões, 40 

milhões, 50 milhões de anos, numa antropologia que... a ciência, a física, 

ou a antropologia, ou a arqueologia, todas essas ciências que 

materializam desejos... a língua mesmo se perde; o português é uma 

língua que não expressa bem conhecimentos que nós não temos de um 

passado desmemoriado. São 500 anos de civilização branca, portuguesa, 

europeia, misturada com índios e negros, e são milênios, além da 

medida dos tempos aritméticos, ou da loucura matemática, que não se 

sabe de onde veio nem mesmo a nebulosa do Caos, do Nada. Ou seja, 

Deus ou Nada. Quem não acredita em Deus, acredita no Nada. Se o 

Nada for Deus... então, é muito rápida a História. É uma História de 

uma velocidade fantástica, é um desespero lisérgico. Já não se define 

no am-, no man-, no dam-, nas palavras todas que poderiam definir o 

sentido da pirâmide... aqui, por exemplo, em Brasília, este palco 

fantástico no coração do planalto brasileiro, fonte, irradiação, luz do 

Terceiro Mundo, uma metáfora que não se realiza na História, mas 

preenche um sentimento de grandeza, a visão do Paraíso, essa pirâmide, 

esta pirâmide, que é a geometria dramática do estado social; no vértice, 

o poder; embaixo, as bases; e, depois, os labirintos intricados das 

mediações classistas; tudo isso no teatro. Pois sim, a cidade e a selva. 

Brasília é o El Dorado, o El Dorado, aquilo que os espanhóis e outros 

visionários percebiam além. Toda esta ideologia do amor se 

concentraria no Cristianismo, que é uma religião vinda dos povos 

africanos, asiáticos, europeus, latino-americanos, dos povos-totais, um 

Cristianismo que não se realiza somente na Igreja Católica, mas 

também em todas as outras religiões que encontram em seus símbolos 

mais profundos, mais recônditos, mais eternos, mais subterrâneos, mais 

perdidos, a figura do Cristo: um Cristo que não está morto, mas está 

vivo e espalhando amor e criatividade. A busca da Eternidade, e a 

vitória sobre a Morte. Porque a Morte é uma estruturação determinada 

por um código fatalista, talvez de origens sexuais ou genéticas. ¿Quien 

lo sabe? Pero, se pode vencer a Morte. Então, a civilização é muito 

pequena; antes de Cristo e depois de Cristo. Um desenvolvimento 

tecnológico na Europa, econômico, o Mercantilismo, o Capitalismo, o 

Neocapitalismo, o Socialismo, o Transcapitalismo, o Transsocialismo, 

o Anarco-Construtivismo, todo um desespero de uma Humanidade em 

busca de uma sociedade perfeita, as utopias, a marcha das utopias, 

conflitos religiosos entre católicos e protestantes provocaram explosões, 

navegações, guerras, invasões mouras na Europa, invasões cristãs na 

África do Norte, Espanha, Portugal e Inglaterra ocupam a América do 
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outro lado, índios massacrados, negros importados, guerras de 

independência, latifúndios, indústrias, guerras de latifúndios e de 

indústrias, guerras de indústrias e de latifúndios, guerras civis, levantes, 

caudilhos, guerras, guerrilheiros, revoluções, golpes de Estados, 

democracias, regressões, avanços, recuos, sacrifícios, martírios, 

América, América do Norte se desenvolve, o desenvolvimento 

tecnológico americano leva a civilização ao mundo do século XX, a 

Revolução Soviética, a Revolução Soviética, a Revolução Soviética de 

1917 comandada por Lênin e Trotsky, e Stálin, subverte completamente 

o discurso capitalista norte-americano. Enquanto isto, enquanto isso, os 

povos subdesenvolvidos da América Latina, da África e da Ásia pagam 

o preço do desenvolvimento tecnológico da Europa, dos Estados 

Unidos, da Europa capitalista, da Europa socialista, da Europa católica, 

da Europa protestante, da Europa ateia, dos Estados Unidos. Os povos 

subdesenvolvidos estão na base da pirâmide. Não podem fazer nada. 

Todos buscam a paz, todos devem buscar a paz. Existirá uma síntese 

dialética entre o Capitalismo e o Socialismo, estou certo disso. E, no 

Terceiro Mundo, seria o nascimento da nova, da verdadeira democracia, 

a democracia não é socialista, não é comunista, não é capitalista, a 

democracia não tem adjetivos, a democracia é o reinado do povo. A de-

mo-cra-cia, a democracia é o des-reinado do povo. Sabemos todos que 

morremos de fome nos Terceiros Mundos, sabemos todos das crianças, 

pobres, dos velhos abandonados, dos loucos, famintos. Tanta miséria, 

tanta feiura, tanta desgraça, sabemos todos disso. É necessária uma 

revolução econômica, social, tecnológica, cultural, espiritual, sexual, a 

fim de que as pessoas possam realmente viver com prazer. O Brasil é 

um país grande; América Latina, África, não se pode pensar num só 

país. Temos que multinacionalizar, internacionalizar o mundo dentro de 

um regime inter-democrático, com a grande contribuição do 

Cristianismo, e de outras religiões, todas as religiões; o Cristianismo e 

todas as religiões são as mesmas religiões. Entre o entendimento dos 

religiosos e dos políticos convertidos ao amor. (A idade da Terra, 1980). 

 

Este terceiro capítulo visa articular partes das obras de Ruy Mauro Marini (La 

teoría social latino-americana: los Orígenes. Tomo I), Immanuel Wallerstein (The 

Concept of National Development, 1917-1989), Enzo Faletto (Dimensiones sociales, 

políticas y culturales del desarrollo), Agustín Cueva (Entre la ira y la esperanza: y otros 

ensayos de crítica latinoamericana), Mario Arrubla Yepes (Estudios sobre el 

subdesarrollo colombiano) e Arturo Escobar (La naturaliza colonizada. Ecología política 

y minería en América Latina) com o filme A idade da Terra.  

 

Conforme a prática dos capítulos anteriores, num primeiro momento, 

examinaremos as obras elencadas, buscando suas conexões, e posteriormente teceremos 

suas relações com A idade da Terra. 

 

3.1 A CEPAL E O SUBDESENVOLVIMENTO 
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Para contextualizar o cenário sobre o qual recai o olhar, o escopo deste terceiro 

capítulo, abordaremos inicialmente The Concept of National Development, 1917-1989, 

de Immanuel Wallerstein. A partir do ano de 1917, o autor defende que o “sistema-mundo” 

(e, mais especificamente, a questão do desenvolvimento nacional concernente aos países 

periféricos desse sistema) foi levado à antinomia wilsonianismo/leninismo. O primeiro 

tem suas origens nos Estados Unidos do presidente Woodrow Wilson, enquanto o segundo, 

na Revolução Soviética de 1917. Ambas as ideologias estavam preocupadas com uma 

questão em particular: como levar a cabo a integração política da periferia no “sistema-

mundo”? Diferiam, entretanto, sobre qual caminho se deveria tomar para o 

desenvolvimento nacional. 

 

Os aparentes pontos de divergência podem ocultar, contudo, muitas semelhanças, 

tais como a autodeterminação de todas as nações, a descolonização da periferia e a 

preeminência de determinadas áreas da periferia sobre outras (como, por exemplo, Israel). 

Suas divergências, assim sendo, recaíam sobre os detalhes de como se atingir estes 

objetivos comuns. Se o wilsonianismo dava preferência ao caminho da libertação 

constitucional, o leninismo priorizava a via revolucionária para a libertação nacional das 

áreas periféricas. Se, por um lado, o wilsonianismo confiava a libertação constitucional 

às elites locais, às burguesias nacionais, o leninismo, à luz do bolchevismo, acreditava na 

preeminência dos partidos de cunho revolucionário na luta pela descolonização das 

nações periféricas. É fato que a ênfase do discurso wilsoniano recaía justamente sobre a 

urgência da luta pela descolonização, enquanto o discurso leninista enfatizava a 

necessidade do desenvolvimento nacional na periferia. Naquilo que dizia respeito às 

políticas externas, os investimentos estrangeiros eram bem-vindos no âmbito wilsoniano, 

e tratados com maior cautela no leninista. Ao fim e ao cabo, malgrado todas essas 

diferenças, a visão wilsoniana-leninista do “sistema-mundo” foi adotada mundialmente, 

durante as décadas de 1950 e 1960, segundo o autor: 

 

The amount of growth varied considerably around the world, but on the 

whole the figures were upward everywhere, not least of all in the so-

called socialist countries. This same period was a period of the political 

triumph of a large number of movements in the Third World that had 

evolved the strategy of struggling for state power in order thereby to 

implement policies that would guarantee national development. 

Everything therefore seemed to be moving in the same positive 

direction: worldwide economic expansion, the fulfillment state by state 

of the Wilsonian-Leninist vision, and the almost universally upward 
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growth rates. Developmentalism was the order of the day; there was a 

worldwide consensus about its legitimacy and its inevitability. 

(WALLERSTEIN, 1992, p. 524). 

 

Não obstante, tal consenso desenvolvimentista acabou por sofrer dois choques, 

duas rupturas: primeiramente, a “Revolução Mundial” de 1968 e, em segundo lugar, a 

estagnação econômica nas zonas periféricas durante as décadas de 1970-1990. O que se 

deu em 1968 foi uma insatisfação generalizada com o aparente fracasso dos movimentos 

da “velha esquerda”, ou seja, com o não cumprimento das promessas de transformação 

do mundo por parte da social-democracia no Oeste, do comunismo no Leste e dos 

movimentos de liberação nacional no Sul; para além disso, também se protestou contra a 

hegemonia norte-americana no “sistema-mundo”, assim como contra o conluio da União 

Soviética para com esta hegemonia. Em suma, protestou-se contra as bases ideológicas 

do consenso que cercava a antinomia wilsonianismo-leninismo, corroendo, desse modo, 

a crença em seus preceitos. Já a estagnação das zonas periféricas durante as décadas de 

1970-1990, continha, na verdade, dois eventos separados no tempo, porém 

interdependentes: o primeiro era o aumento no preço do petróleo na década de 1970; o 

segundo, a crise das dívidas na década de 1980. Aquele contribuiu para este, e creio ser o 

autor quem melhor descreve o que se deu com as reservas mundiais abastecidas pelos 

países produtores de petróleo na década de 1970: 

 

Some of it, of course, went into the “national development” programs 

of oil-producing states, such as Nigeria, Algeria, Iraq, Iran, Mexico, 

Venezuela, and the USSR. Some of it went into heavy luxury 

consumption in oil-producing states, which meant it was transferred to 

the OECD states as the purchasing of commodities, as investment, or 

as individual capital flight. And the remaining money was placed in the 

U.S. and European banks. This money that was placed in the banks was 

then refunneled to Third World and socialist states (including even the 

oil-producing states) as state loans. These state loans solved the 

immediate problems of the balance of payments of these states, which 

were in particularly bad shape precisely because of the oil price rise. 

With the state loans, the governments were able to stave off for a time 

political opposition by using the money to maintain imports (even while 

exports were falling). This in turn sustained world demand for the 

manufactured goods of the OECD countries and thus minimized the 

effects on them of the world economic stagnation. (WALLERSTEIN, 

1992, p. 526). 

 

Dadas as circunstâncias, o que se seguiu ao aumento no preço do petróleo foi uma 

crise das dívidas generalizada nos países periféricos e semiperiféricos. Em praticamente 
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todos, deram-se duas características comuns. Em primeiro lugar, um descontentamento 

popular com o regime no poder, seguido de perto por uma profunda desilusão com a 

política em si. Fossem ditaduras militares, regimes africanos de partido único ou governos 

de partidos comunistas, tendo sido depostos pela violência ou pelo colapso resultante de 

sua própria degradação, as mudanças nos paradigmas da política foram recebidas não com 

esperança ou otimismo, mas antes com desesperança e pessimismo. Em segundo lugar, 

os dilemas das nações do Terceiro Mundo e dos governos socialistas foram recebidos com 

pouquíssima paciência pelos países-membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Aos governos socialistas, por exemplo, o FMI 

impôs pesadas condições a serem cumpridas, assistência com custos cada vez maiores e 

discursos sobre as virtudes do livre-mercado e da privatização. Com o fim da União 

Soviética, em 1989, aqueles que ainda defendiam o paradigma desenvolvimentista 

simplesmente perderam o argumento de que a via a ser seguida era a via russa. A ideologia 

wilsoniana foi, afinal de contas, a grande vencedora da Guerra Fria. Sendo assim, o fim 

da antinomia wilsonianismo/leninismo gerou consequências agudas para o “sistema-

mundo” da contemporaneidade. 

 

Because the process was in two steps – first the decolonization (or 

comparable political change), then the economic Development – it 

meant that the Wilsonian half of the package was always waiting for its 

Leninist fulfillment. The prospect of national Development served as 

the legitimization of the world-system’s overall structure. In this sense, 

the fate of Wilsonian ideology was dependent on the fate of Leninist 

ideology. To put it more crudely and less kindly, Leninist ideology was 

the fig leaf of Wilsonian ideology. Today the fig leaf has fallen, and the 

emperor is naked. All the shouting about the triumph of democracy in 

1989 around the world will not long hide the absence of any serious 

prospect for the economic transformation of the periphery within the 

framework of the capitalist world-economy. Thus it will not be the 

Leninists who sing the requiem for Leninism but the Wilsonians. It is 

they who are in a quandary and who have no plausible political 

alternatives. This was captured in the no-win dilemas of Mr. Bush in the 

Persian Gulf crisis. But the Persian Gulf crisis is only the beginning of 

the story. As the North-South confrontations take ever more dramatic 

(and violent) forms in the decades to come, we shall begin to be aware 

how much the world will miss the ideological cement of the Wilsonian-

Leninist ideological antinomy. It represented a glorious but historically 

passing panoply of ideas, hopes, and human energy. It will not be easy 

to replace. Yet it is only by finding a new and far more solid utopian 

vision that we shall be able to transcend the imminent time of troubles. 

(WALLERSTEIN, 1992, p. 528).  
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É por intermédio deste entendimento do cenário geopolítico no qual se encontrava 

o mundo em grande parte do século XX que passaremos às contribuições de Enzo Faletto, 

em Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo. Se, a partir das reflexões 

de Wallerstein, deu-se preferência a enfocar um quadro geral das nações capitalistas e 

socialistas, por um lado, e dos países subdesenvolvidos, por outro, agora será dado 

destaque ao caso específico da América Latina, tanto quando do final do período da 

antinomia anteriormente apresentada, quanto do advento do neoliberalismo. 

Seguindo a cronologia da publicação das obras estudadas, tem-se, primeiro, Notas 

sobre estilos alternativos de desarollo, política y movimientos sociales (1982). Aqui, 

Faletto traz uma crítica da percepção que se tem de possíveis estilos alternativos de 

desenvolvimento para a América Latina. Começa afirmando que as propostas existentes 

não condizem com a realidade da luta de classes específica às condições político-

econômicas da América Latina. A título de exemplo, observa que os pobres, em nome dos 

quais se pretende falar, sequer sabem da existência de tais propostas. Defende que, para 

a possibilidade de mudanças sociais legítimas, são necessárias determinadas condições 

sociopolíticas. Primeiramente, a existência de uma certa “comunhão” nos interesses 

públicos. Isto é, uma certa uniformização das formas de vida, com a conseguinte 

uniformidade de interesses. Todavia, também é importante ter em mente o que se toma 

por interesse. Caso este se traduza na busca da satisfação das necessidades, urge 

estabelecer-se o que são as necessidades e de que maneira elas se relacionam com formas 

alternativas de desenvolvimento. No caso de Faletto, a necessidade é vista como uma 

construção coletiva. Assim sendo, para além das necessidades fisiológicas, todas as outras 

possíveis necessidades são, segundo o autor, coletivamente produzidas, incluindo-se até 

mesmo os meios pelos quais são satisfeitas as necessidades fisiológicas. Ao seguir a linha 

de pensamento dos Manuscritos econômico-filosóficos, de Karl Marx, Faletto denunciará 

a alienação decorrente do incentivo ao consumo que, desde então, começava a ser 

incentivado cada vez mais. Depreende-se disso tudo que  

Los fenómenos de liderazgo carismático, a los que se hacía alusión, 

como también el carácter corporativo y particularista de la burocracia 

en nuestros países, parecieran dificultar una relación adecuada entre 

sociedad civil y sociedad política; la experiencia histórica pareciera 

mostrar un tipo de control burocrático que implica la desactivación de 

la sociedad civil. (FALETTO, 2015, p. 50 e 51). 

Eis, portanto, a oposição entre interesse individual e interesse coletivo. 

Consequentemente, o que está sendo proposto pelo autor são novas formas de produção 
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de interesses coletivos que possam ser, afinal de contas, dignos de serem almejados e 

reivindicados pela população. Daí a razão pela qual sua noção de liberdade advém, não 

do indivíduo, mas, antes, das relações coletivas. Daí, também, a verdadeira questão dos 

movimentos sociais: “Un movimiento social, por consiguiente, no es sólo una rebelión 

contra la dominación, que en cierta manera tiene el carácter de defensa frente a la amenaza 

física o cultural de ésta, sino que además aparece guiado por orientaciones normativas: 

en suma, cuenta con un proyecto alternativo al existente. ” (FALETTO, 2015, p. 55). 

Já em La CEPAL y la Sociologia del desarrollo (1996), são contextualizados os 

principais trabalhos de pesquisa da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (Cepal). As teorias e análises provenientes dos Estados Unidos e da Europa tinham 

de ser confrontadas com as condições específicas dos países latino-americanos. A Cepal 

tinha como objetivo analisar estas contradições teórico-analíticas e, posteriormente, 

estabelecer uma teoria que buscasse, de fato, retratar as contradições inerentes às 

sociedades capitalistas periféricas, sem necessariamente recorrer ao socialismo como a 

única solução para o subdesenvolvimento das nações latino-americanas.  

Se imponía por conseguiente un trabajo de investigación empírica, que 

además de hacer apurtes concretos al conocimiento, permitiría 

confirmar o desechar hipótesis en boga y, por qué no, proponer nuevas. 

En suma, la sociología compartía la orientación que era distintiva del 

pensamiento económico de la CEPAL: la no traslación mecánica de las 

teorías existentes. (FALETTO, 2015, p. 82). 

Tomando-se a contribuição teórica de Max Weber para a compreensão do 

Ocidente moderno, a ciência, ou melhor, o processo geral de racionalização 

desempenhava um papel fundamental para o desenvolvimento nacional, qualquer que 

fosse o país. Na América Latina, entretanto, dava-se um processo diferente: a ciência, 

ainda que sem plena consciência disto, se transformava em ideologia. O contraste entre a 

teoria aceita e a realidade latino-americana podia ser visto na falta de confirmação das 

postulações de várias teorias para a região: “por ejemplo, la de una correspondencia lineal 

entre urbanización e industrialización, la existencia de una rígida dualidad tradicional-

moderna, o la existencia de una burguesía industrial que asumiera como propio un 

proyecto de desarrollo nacional” (FALETTO, 2015, p. 83). O que se apresentava, portanto, 

era a necessidade de se estabelecer as particularidades pertinentes aos comportamentos 

dos distintos grupos sociais (burguesia, setores médios e classes populares), a questão da 

marginalidade e das posições ocupadas pelos indígenas e pelos negros na sociedade, e 

apreender os elementos particulares que diferenciavam as instituições sociais, o Estado, 
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as Forças Armadas, enfim, todas as instituições sociopolíticas inseridas no panorama 

latino-americano. O que as distinguia, em termos de desenvolvimento, da formulação 

teórica da modernidade de Weber e, também, do modelo soviético proveniente da 

Revolução Russa de 1917? 

Por fim, em De la teoría de la dependencia al proyecto neoliberal: el caso chileno 

(1999), a variação das relações da América Latina com a economia capitalista mundial 

encontra-se inserida em três fases históricas distintas: a da “dependência consentida”, a 

da “dependência tolerada” e, por último, a da “dependência desejada”. Cada uma destas 

fases está localizada em pontos específicos da história mundial. A primeira predominou 

durante todo o século XIX, prolongando-se até a Primeira Guerra Mundial. A segunda vai 

desde o fim da Primeira Guerra até 1980. A terceira tem início em 1980 e perdura até a 

atualidade. Aqui, cabe uma nova pergunta: quais são as características de cada uma destas 

fases? 

Naquilo que concerne à primeira fase, a da “dependência consentida”, a 

preeminência da Inglaterra no cenário geopolítico mundial é acompanhada pela 

necessidade de consolidação das unidades territoriais dos países latino-americanos. Em 

troca do investimento de capitais ingleses no desenvolvimento geral da infraestrutura, de 

linhas telegráficas, da navegação de cabotagem, de vias fluviais de navegação e de 

ferrovias, as nações latino-americanas se dispunham a orientar suas produções internas 

para a satisfação das demandas da economia central, ou seja, para o foco em matérias-

primas, produtos agrícolas, pecuária ou empreitadas extrativistas. Por sinal, era o capital 

inglês que detinha o controle sobre a maior parte da comercialização destes produtos. 

Em seguida, já na segunda fase, a da “dependência tolerada”, a preeminência 

detida pela Inglaterra passa às mãos dos Estados Unidos. Todavia, a grande instabilidade 

ocasionada por toda uma série de eventos nesse período (a Crise de 1929 e a Segunda 

Guerra Mundial, por exemplo) fará com que os países latino-americanos, apresentando 

agora novas coalizões políticas, invistam consideravelmente na industrialização em 

substituição às importações (dada a dificuldade de então em colocarem-se as matérias-

primas no mercado mundial e, por conseguinte, as complicações crescentes na importação 

de produtos manufaturados) e adotem projetos de desenvolvimento nacional. O que não 

implica, é claro, no fim de sua dependência para com a economia central. Quando muito, 

o que se dava era que a corroboração de uma dinâmica de crescimento baseada no 
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desenvolvimento interno, sem o abandono real da vinculação externa, permitia a 

renegociação dos termos da mesma. Em vista disso, as ditaduras militares e os governos 

autoritários dos anos 1970 na América Latina estão, em grande medida, associados com 

o desenvolvimento do mercado interno, a industrialização e a urbanização acelerada. 

Contudo, esta ideologia “desenvolvimentista”, ou seja, da intervenção do Estado por 

intermédio de mecanismos de planificação, e da ação direta em setores estreitamente 

vinculados ao desenvolvimento produtivo, encontraria seu fim na terceira e última fase 

da variação de relações da América Latina com a economia capitalista mundial. 

Finalmente, quando da “dependência desejada”, a preeminência dos Estados 

Unidos persiste, porém com a presença de um novo ator no cenário da economia 

capitalista mundial: as multinacionais. Com o desenvolvimento destas se dando também 

na Europa e no Japão, tem início um processo de abandono por todos os lados das políticas 

keynesianas de intervenção estatal (pleno emprego e seguridade social) pela opção 

neoliberal (encabeçada pelo Fundo Monetário Internacional – FMI – e apoiada pelo 

governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e de Margareth Thatcher, na Grã-

Bretanha) que reestabeleceu o predomínio do mercado na alocação de recursos das 

economias nacionais, propiciou a plena conversão das moedas e a liberalização financeira. 

Em outras palavras, os governantes perdem o controle sobre os excedentes econômicos 

gerados e sobre toda e qualquer possibilidade de seu investimento. Qual a posição 

ocupada pela América Latina nesta fase? Persiste sua dependência quanto ao acesso de 

seus produtos ao mercado externo, ao financiamento exterior (na modalidade atual de 

investimento direto) e a uma tecnologia avançada cuja criação se concentra nos países 

mais desenvolvidos. Vale ressaltar que o nome recebido por esta fase, “dependência 

desejada”, deve-se, justamente, ao novo tipo de dependência do capital globalizado, visto 

como indispensável em um mundo no qual as nações perdem gradativamente significado 

econômico, e no qual é imposta a liberdade de iniciativa das empresas e dos indivíduos. 

Cabe ressaltar que o estabelecimento desta divisão em fases não é da autoria de 

Enzo Faletto, mas sim de Paul Singer, economista brasileiro, quando do seminário “A 

teoria da dependência trinta anos depois”, em junho de 1998, na Universidade de São 

Paulo, Brasil. No entanto, cremos que sua contribuição teórica é essencial tanto para o 

enriquecimento quanto para a especificação da temática contida no texto de Wallerstein. 

Qual seja, o papel específico ocupado pela América Latina, tanto antes quanto depois do 
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período de 1917-1989, e o mundo que sucedeu a antinomia wilsonianismo/leninismo, ou 

seja, o mundo da “dependência desejada”, do neoliberalismo.  

Passaremos agora a Agustín Cueva e sua coletânea Entre la ira y la esperanza: y 

otros ensayos de crítica latino-americana, estabelecendo as relações entre sua análise e a 

dos autores já apresentados, bem como de outros que iremos enfocar, a partir do seguinte 

trecho.27 

A principal questão posta pelo autor antes deste trecho, em outras partes de sua 

obra selecionada para esta dissertação, é a da teoria da dependência. Critica-a 

especialmente por não levar em consideração a análise das classes e a luta em seu âmbito. 

Os grandes e quase exclusivos protagonistas da história, segundo esta teoria, são as 

oligarquias, as burguesias e, no melhor dos casos, as classes médias. Os setores populares 

são apresentados como massa de manobra de caudilhos ou de movimentos populistas. 

Igualmente, ao não levar em consideração conceitos básicos de análise (tais como forças 

produtivas, relações sociais de produção, classes e luta de classes, por exemplo), ou ainda 

ao substituí-los por categorias extremamente ambíguas (expansão para fora, colônias de 

exploração ou de povoamento, grupos tradicionais e modernos, integração social, por 

exemplo), a teoria da dependência acaba por desaguar ou em determinações de sentido 

único (ou seja, aquilo que se dá nos países dependentes é pura e simplesmente o resultado 

mecânico daquilo que se dá na metrópole), ou em uma “solução” teórica que é 

profundamente sofística e não dialética (em outras palavras, afirmar que não há qualquer 

diferença entre o externo e o interno, dado que o colonialismo e o imperialismo atuam 

dentro do país colonizado ou dependente). Desta última premissa, que não deixa de ser 

verdadeira, deduz-se, contudo, uma conclusão errônea: o fato de o colonialismo e o 

imperialismo perderem sua dimensão externa, simplesmente por se encontrarem dentro 

do país colonizado ou dependente. Aquilo que penetra nestas nações não é, decerto, o 

puro conceito de imperialismo, mas antes o imperialismo em si, concreto, com todas as 

relações internacionais implicadas em seu seio. 

A conclusão a que chega a teoria da dependência, afinal, é a seguinte: a natureza 

das formações sociais dos países colonizados ou dependentes teria sido determinada por 

                                                           
27 Agustín Cueva alerta para o fato de que, malgrado o período de transição democrática que se deu, em 

geral, na América Latina de fins do século XX, o aparato repressivo dos regimes ditatoriais permaneceu 

intocado e, concomitantemente ao pensamento “pós-marxista”, garante a demonstração de que não há outro 

caminho para a democracia senão aquele do Ocidente conservador. Consultar a primeira citação no anexo 

do terceiro capítulo. 
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sua forma de articulação com a economia capitalista mundial. No entanto, assumir que 

existe uma genuína estrutura interna que a cada instante produz e reproduz o atual estado 

de coisas é o mesmo que admitir a existência de um círculo vicioso no qual mal há lugar 

para possibilidades objetivas de transformação nestas sociedades. Em consequência, 

torna-se um problema explicar a razão pela qual se estabeleceu no Brasil um regime 

explicitamente anticomunista (em vez de antipopulista), ou ainda, como a rápida ascensão 

ao poder da Unidade Popular no Chile foi possível. 

Sendo assim, a atual cultura do Ocidente, da pós-queda do Muro de Berlim é 

composta consideravelmente pelo conservadorismo. Recuperando as contribuições de 

Immanuel Wallerstein, o aumento no preço do petróleo na década de 1970, juntamente 

com as “desmembrações” do sistema imperialista por várias nações na África, na Ásia e 

até mesmo na América Latina foram suficientes para que crescesse a percepção de que o 

Terceiro Mundo (ou ainda, a “periferia”) representava uma ameaça para a estabilidade do 

sistema capitalista mundial. Chegando a ser inclusive reacionário, o Ocidente parece ter 

tomado a decisão de superar a crise pela qual passava às custas do Terceiro Mundo. Para 

além da recorrente recusa de negociação das dívidas das nações que dele fazem parte, 

também se avulta a posição do imperialismo e das classes dominantes locais de priorizar 

a todo e qualquer preço a extração do excedente econômico em detrimento do bem-estar 

das populações locais. A dependência e o subdesenvolvimento, portanto, certamente 

prevalecem. E estão muito longe de desaparecer, malgrado as declarações de “superação” 

pelo “discurso pós-marxista”. 

3.2 A ÚLTIMA OBRA DE GLAUBER ROCHA: UM TESTAMENTO 

Encerra-se aqui a primeira parte deste capítulo. No entanto, isto não significa que 

não voltaremos às produções dos autores enfocados. Passaremos agora a priorizar a 

investigação da narrativa de A idade da Terra, a partir dos conceitos e dos temas já 

abordados. Contudo, reservamos para esta parte de nosso trabalho o enfoque da obra de 

Ruy Mauro Marini, justamente para poder melhor expor tanto seu texto selecionado 

quanto suas contribuições para o entendimento do filme.  

Nossa abordagem de A idade da Terra se iniciará no que poderíamos chamar de 

um enfoque glauberiano. Dito de outro modo, começaremos com as palavras do próprio 

diretor a seu respeito. 
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O filme mostra um Cristo-Pescador, interpretado pelo Jece Valadão; um 

Cristo-Negro, interpretado por Antônio Pitanga; mostra o Cristo que é 

o conquistador português, Dom Sebastião, interpretado por Tarcísio 

Meira, e mostra o Cristo Guerreiro-Ogum de Lampião, interpretado 

pelo Geraldo Del Rey. Quer dizer, os quatro Cavaleiros do Apocalipse 

que ressuscitam o Cristo no Terceiro Mundo, recontando o mito através 

dos quatro evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, cuja identidade 

é revelada no filme quase como se fosse um Terceiro Testamento. E o 

filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. (A idade 

da Terra, 1980).28 

 

Figura 6 - Cena de A idade da Terra 

As duas figuras presentes na foto são John Brahms e o Cristo-Negro, interpretados 

por Maurício do Valle e Antônio Pitanga, respectivamente. Dado o caráter, segundo o 

próprio diretor, extremamente antiliterário e metateatral da narrativa do filme, daremos 

preferência às relações, às interações entre as personagens da trama, em vez de tratar mais 

aprofundadamente dos ambientes geográficos e dos elementos bíblicos inseridos no 

desenrolar da narrativa. Sendo assim, eis as personagens da trama e o âmbito no qual elas 

                                                           
28 A esta citação, segue mais uma proveniente da dissertação de mestrado A idade da Terra: Glauber Rocha 

e seu projeto político-cultural para a América Latina (1965-1980), da autoria de Quézia da Silva Brandão, 

do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS) da Universidade de São Paulo (USP). Nela, a 

autora estabelece não apenas a inerente falta de constância narrativa de A idade da Terra, como também as 

inovações por parte do diretor nos campos do tempo, dos mitos bíblicos judaico-cristãos e de todo um 

conjunto de elementos constituintes do legado histórico latino-americano. Consultar a segunda citação no 

anexo do terceiro capítulo. 
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se encontram inseridas. John Brahms, norte-americano com interesses em investir e 

assinar contratos no Brasil. O Cristo-Pescador, apresentado como aquele que é escolhido 

para matar os inimigos que encontrar em seu caminho, mas que antes é tentado por uma 

figura diabólica, satânica. O Cristo-Negro, que auxilia Brahms quando este chega a 

Brasília, mas que ainda procura matar a “fome” e a “sede” do povo. O Cristo-Dom 

Sebastião que é impelido e até mesmo obrigado a matar John Brahms. O Cristo Guerreiro-

Ogum de Lampião, que é também impelido a matar Brahms, mas que se limita a acusá-

lo da invasão de países europeus, asiáticos, africanos e americanos, e da organização da 

guerra “psico-bacteriológica” contra índios, negros, judeus e comunistas. A Rainha 

Aurora Madalena, representante por excelência das sociedades latino-americanas, jamais 

se curva perante as vontades e os desejos de John Brahms, servindo como a constante 

lembrança do potencial do Terceiro Mundo, caso este abandone a óbvia decadência dos 

modelos norte-americanos de John Brahms. 

Para contextualizar o conflito, a perturbação contida na trama de A idade da Terra, 

trazemos para análise um trecho de Mario Arrubla Yepes, em Estudios sobre el 

subdesarrollo colombiano: 

A partir de la gran crisis del capitalismo en los años treinta y de la 

Segunda Guerra Mundial se inicia el cuarto período del mundo 

imperialista y colonial, bajo el predominio del gran capital de la 

industria pesada: la exportación de capitales, aunque se mantiene, es 

superada en términos de importancia estructural por la explotación de 

los pueblos a través de un comercio controlado en forma monopolista y 

cuyas condiciones son ahora la exportación de materias primas por las 

neocolonias y su importación de bienes de capital, y ya no de 

manufacturas de consumo inmediato. Son estos términos de 

intercambio los que desde un punto de vista estructural van a presidir 

en el nuevo período la dominación financiera y la inversión imperialista 

y a abrirles el campo. (YEPES, 2015, p. 225 e 226). 

O quarto período do mundo imperialista e colonial não está mais restrito ao 

controle das colônias por intermédio das armas e da intervenção política direta. O 

comércio é controlado de forma monopolística, e suas bases são a exportação de matérias-

primas das colônias e a importação de bens de capital, no lugar de manufaturas de 

consumo imediato, pelas mesmas. John Brahms é a alegoria deste quarto período do 

processo de imperialismo e colonização. Já no início do filme, se apresenta como aquele 

cuja missão é destruir a Terra, estabelecendo-se como o principal antagonista da narrativa. 

Dificilmente, todavia, poderia se afirmar que as personagens de A idade da Terra são 

circunscritas a uma lógica exclusivamente bíblica, brasileira, latino-americana ou norte-
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americana. Embora John Brahms detenha certa associação com a imagem do anticristo, 

oponente dos quatro Cristos, assim como estes, ele não se restringe a esta imagem em 

particular. Os elementos bíblicos, precisamente por causa de seu caráter atemporal e 

imemorial, são inseridos na trama para se estabelecer o desenrolar não linear dos eventos 

no espaço-tempo. 

Um filme sem pé nem cabeça. Essa é uma das críticas que se faz a seu 

filme. Afinal, o que é A idade da Terra? 

Uma obra de arte não se explica. Um poema você lê e sente. Um quadro 

você vê. Filme que se explica é filme que tem história para contar. Seria 

cabotino eu tentar explicar o filme, se ele é colocado como um corpo 

novo, um objeto não identificado. Trata-se de novas visões, captações 

até metafísicas que marcam uma revolução na minha obra. Do filme Di 

Cavalcanti para cá eu rompi com o cinema teatral e ficcional que fiz de 

Barravento até Claro. A idade da Terra é a desintegração da sequência 

narrativa sem a perda do discurso infra-estrutural que vai materializar 

os signos mais representativos do Terceiro Mundo, ou seja: o 

imperialismo, as forças negras, os índios massacrados, o catolicismo 

popular, o militarismo revolucionário, o terrorismo urbano, a 

prostituição da alta burguesia, a rebelião das mulheres, as prostitutas 

que se transformam em santas, as santas em revolucionárias. Tudo isso 

está no filme dentro do grande cenário da História do Brasil e das três 

principais capitais, Salvador, Brasília e Rio. Trata-se de um filme que 

joga no futuro do Brasil, por meio da arte nova, como se fosse Villa-

Lobos, Portinari, Di Cavalcanti ou Picasso. O filme oferece uma 

sinfonia de sons e imagens ou uma anti-sinfonia que coloca os 

problemas fundamentais de fundo. A colocação do filme é uma só: é o 

meu retrato junto ao retrato do Brasil. (ROCHA, 2004, p. 497 e 498). 

 

Figura 7 - Cena de A idade da Terra 

Eis o que, até certo ponto, transparece no decorrer do filme. John Brahms chega a 

Brasília e viaja por todo o Brasil à procura de contratos, poder e diversão. O Cristo-

Pescador, a quem são confiadas armas mágicas e a missão de defender a Terra, entra em 

conflito com ele, mas perde a luta com Brahms, que orgulhosamente ergue um globo 

terrestre flamejante em sinal de vitória, e declara a preeminência do “culto” à sua pessoa. 
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O Cristo-Negro, que, a princípio, é introduzido auxiliando Brahms, aponta posteriormente 

a exploração do Terceiro Mundo, a miséria do subdesenvolvimento e a desigualdade dos 

atores no mundo do imperialismo e do colonialismo. O Cristo-Dom Sebastião, que é 

apresentado observando com satisfação os dançarinos num desfile de samba, desponta 

como representante do autoritarismo anterior ao quarto período de John Brahms (ou seja, 

o quarto período do mundo imperialista e colonial de Mario Arrubla Yepes, já esclarecido 

mais acima) e, por conseguinte, também recebe a missão de matá-lo. Finalmente, o Cristo 

Guerreiro-Ogum de Lampião, que detém uma presença muito menor na narrativa quando 

comparado aos outros Cristos, também é impelido a matar John Brahms, mas se limita a 

acusá-lo de diversas invasões em países de todos os continentes e dos crimes que cometeu 

nessas localidades. 

Para esclarecer a primeira cena reproduzida na Foto 6 (a de John Brahms com o 

Cristo-Negro), recorreremos novamente à dissertação de Quézia da Silva Brandão, A 

idade da Terra: Glauber Rocha e seu projeto político-cultural para a América Latina 

(1965-1980), apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS), 

da Universidade de São Paulo (USP).29 

Esta potência revolucionária, para trazer as contribuições teóricas do texto de 

Arturo Escobar, compõe a segunda tendência da globalidade imperial e da colonialidade 

global, qual seja, a dos movimentos sociais como produtores de conhecimento, em 

contraposição com a primeira tendência, da qual advém a relação entre economia e 

violência armada, sobretudo naquilo que diz respeito às guerras nacionais e subnacionais 

sobre o território, os povos e os recursos. Em oposição à repressão militar, à vigilância e 

à paramilitarização desta, a segunda tendência surge como uma alternativa 

multidimensional à violência, contendo a articulação entre o conhecimento e a resistência 

decorrente dos próprios movimentos; a identificação do conhecimento como uma 

ferramenta para a luta; a inclusão na investigação das experiências dos próprios ativistas; 

a crítica às teorias acadêmicas, e sua vinculação às situações do presente; a relação entre 

a produção do conhecimento ativista e as genealogias do pensamento crítico; e o desafio 

                                                           
29 Neste trecho, a autora aponta para a ordenação dos elementos contidos na Figura 6. John Brahms, tendo 

mais uma crise (por conta do câncer), agarra-se às estátuas dos evangelistas dos sinóticos da Catedral em 

Brasília, com a ajuda do Cristo-Negro. Trata-se de uma derradeira tentativa por parte do americano de 

agarrar-se à única coisa que ainda pode lhe dar respaldo e legitimidade, e, desse modo, evitar o seu colapso 

final: o povo (alegorizado tanto pelas estátuas dos evangelistas dos sinóticos quanto pelas três figuras 

crísticas do filme nelas representadas, ou seja, todos os Cristos, com exceção do Cristo-Dom Sebastião). 

Consultar a terceira citação no anexo do terceiro capítulo. 
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que todos esses elementos representam para os entendimentos convencionais e para as 

instituições de produção de conhecimento. (ESCOBAR, 2015, p. 287).30 

Figura 8 - Cena de A idade da Terra 

3.3 O FIM DE TODA E QUALQUER ESTÉTICA 

A narrativa de A idade da Terra apresenta um quadro geopolítico não linear do 

Terceiro Mundo num período não tão distante (1980) da queda do Muro de Berlim, no 

qual está contida uma antítese entre dois movimentos distintos: o da economia inter-

relacionada à violência armada, e o da produção de conhecimento inter-relacionada à 

resistência dos movimentos sociais. A opção, de forma um tanto ou quanto não ortodoxa, 

de abrir este capítulo com o discurso de Glauber Rocha, já próximo ao fim do filme, deve-

se, exatamente, à declaração formal a respeito da narrativa que ele exprime. A antinomia 

wilsonianismo/leninismo, mesmo que não seja assim denominada, é abandonada em 

favor de formas de produção de subjetividade pautadas em torno não só da política e da 

economia, como também da cultura, da sexualidade e da teologia. O cristianismo 

desponta como o catalisador do processo revolucionário. No entanto, não o cristianismo 

pautado pelos dogmas da cristandade ocidental. Antes, trata-se de um cristianismo de 

caráter ecumênico que, estando presente em todas as religiões, propõe a proliferação do 

                                                           
30 Segue mais uma citação de Quézia da Silva Brandão. Ela atribui a cada uma das figuras crísticas posições 

diferentes no processo de descolonização política, cultural e econômica proposto em A idade da Terra: o 

Cristo-Pescador como o trabalhador que, ao ser expulso da eternidade do paraíso, do Eldorado, deixa de 

acreditar em Deus, em seus colonizadores, dominadores e patrões; o Cristo-Negro, que encarna todo o 

sofrimento, exploração e escravidão de uma raça negra plena de miséria; o Cristo-Dom Sebastião, que é o 

expoente dos valores nacionais, de uma nação guiada pelos preceitos cristãos-católicos, da civilização na 

base da força; e o Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião, que traduz a essência da Revolução como 

consequência direta da indignação contra a posição de subalternidade econômica e cultural ocupada pela 

América Latina, pelos povos do Terceiro Mundo. Consultar a quarta citação no anexo do terceiro capítulo. 
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amor e da criatividade. Esta teologia ecumênica do amor seria capaz de desencadear 

forças legitimamente revolucionárias que, transcendendo as dicotomias anteriores 

(wilsonianismo/leninismo, Deus/nada), estabeleceriam uma verdadeira democracia, que 

seriam uma síntese das antíteses que a antecederam. Síntese esta que, simultaneamente, 

se encontra presente nas próprias estruturas da trama e das personagens crísticas. 

Primeiramente, o Cristo-Pescador está inserido em sua missão de derrotar tanto Brahms 

quanto a figura satânica que o tenta em meados do filme (no transcorrer de sua jornada 

ao deserto mais longínquo, para lutar contra todos os demônios numa missão de cunho 

divino, sagrado; empreitada necessária para que possa dar prosseguimento à sua “grande 

batalha”), assim como também é apresentado no meio de vários operários em uma 

construção de caráter urbano, assumindo para si não apenas a posição de um pescador 

indígena, mas também a de um proletário à espera da revolução (esclareceremos este 

ponto um pouco mais adiante). O Cristo-Negro é introduzido recebendo e auxiliando 

Brahms em sua chegada ao Brasil, mas não tarda sua exclamação de que ele também 

ouvirá a voz do Terceiro Mundo já que, sendo ele a “pirâmide”, não poderá deixar de 

conter em seu interior prisioneiros, ou seja, os escravos. São estes momentos que estão 

contidos na personagem do Cristo-Negro: por um lado, o povo negro como vítima da 

escravidão, da exploração, da colonização transcontinental, e, por outro, o povo negro 

como porta-voz dos movimentos de descolonização na África e na América Latina. O 

Cristo-Dom Sebastião, como o próprio nome indica, detém tanto o caráter do 

conquistador, do colonizador europeu (neste caso, o português), primeiro momento da 

condição de subdesenvolvimento imposta ao mundo colonizado (posteriormente 

denominado de Terceiro Mundo), quanto o da figura do militar ultranacionalista (também 

voltaremos a este ponto mais adiante), símbolo quase que rotineiro, após os vários golpes 

militares que se deram na América Latina, na África e na Ásia, no desenrolar da Guerra 

Fria. O Cristo Guerreiro-Ogum de Lampião, por sua vez, representa a burguesia, as elites 

nacionais latino-americanas (incapazes, ou ainda, desinteressadas em reivindicar sua 

“herança”, em posse de Brahms, ou seja, das elites, do estrato superior norte-americano), 

assim como representa também a resistência vinda dos estratos mais humildes da 

sociedade latino-americana (o próprio diretor o reintroduz num “ritual” de cunho 

explicitamente afro-brasileiro, próximo a uma favela), tanto do ponto de vista da violência 

armada (ele carrega um rifle e uma pistola, uma em cada mão, após o “ritual”), quanto do 

ponto de vista da luta por meio das manifestações sociais (apesar de carregar consigo rifle 
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e pistola, jamais dispara qualquer um dos dois; simplesmente brada as acusações que tem 

em mente contra Brahms, tanto nesta cena quanto na que virá logo em seguida). A Rainha 

Aurora Madalena, malgrado sua rejeição do poder de John Brahms, também se encontra 

no desfile da escola de samba, tanto ao lado de Brahms quanto do Cristo-Dom Sebastião. 

Este pode até ser o único momento do filme em que ela aparenta se sentir confortável 

enquanto se encontra ao lado dos dois, mas não é por este evento se desenrolar uma única 

vez em todo o filme que se poderia considerá-lo irrelevante para o conteúdo da 

personagem e de seu papel no transcorrer da trama. A Rainha Aurora Madalena encontra-

se recorrentemente em uma posição oposta (ou, pelo menos, antagônica) com relação aos 

interesses do Cristo-Dom Sebastião e de John Brahms. Ela é a América Latina em todo o 

seu esplendor, em toda a sua riqueza cultural, enfim, em todo o seu enorme potencial, 

caso fosse superada sua condição de subdesenvolvimento. A Rainha das Amazonas (que 

não detém nenhuma conexão aparente com a Rainha Aurora Madalena) aparece logo no 

início do filme, cantando juntamente com os indígenas e ao lado do Cristo-Pescador, e 

será retomada tão somente em fins do filme para denunciar a miséria e proclamar a 

liberdade para todos que se encontram nas ruas e podem escutá-la. Encarna, dessa forma, 

tanto os primeiros habitantes das terras brasileiras, quanto os habitantes mais recentes que, 

em meio a uma brutal ditadura militar, anseiam profundamente pela fatídica libertação. 

Finalmente, a mulher de John Brahms, logo em sua primeira cena, se alterna entre apoiar 

Brahms e impelir o Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião a matá-lo para herdar aquilo que 

lhe é de direito (vale lembrar que o Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião é o filho de John 

Brahms na narrativa do filme). Em outra cena, desta vez com o Cristo-Dom Sebastião, 

simplesmente acompanha o desenrolar de suas falas sem demonstrar muito interesse ou 

atenção para com o conteúdo das mesmas, ou, até mesmo, para com a pessoa que as 

pronuncia (o Cristo-Dom Sebastião). Ela também representa a burguesia, as elites 

nacionais latino-americanas. No entanto, ao contrário da representação proveniente da 

figura do Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião, ela representa os estratos superiores 

quando estes se encontram voltados apenas para o benefício próprio. Num primeiro 

momento, ela está apoiando a morte de Brahms pelas mãos do próprio filho. Em outro, 

ela volta a apoiar Brahms quando seu filho demonstra não ser forte o suficiente para matá-

lo. Ainda em outra cena (já perto do final do filme), ela passa também a compartilhar o 

espaço do Cristo-Dom Sebastião e de seus inflamados discursos ultranacionalistas. Tudo 
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que lhe interessa é somente o poder, a riqueza, a soberania. Para tê-los, apoiará quem 

quer que seja. Ela é movida, pura e simplesmente, pelo autointeresse. 

Esta “hibridização”31 contida em todas as personagens acima descritas especifica 

muito bem a essência de A idade da Terra. Este filme, fruto de uma fusão completamente 

inusitada da cultura brasileira, ou ainda, “das mitologias católicas, negras e Índias”, para 

usar as palavras do próprio diretor (ROCHA apud VENTURA, 2000, p. 385), não apenas 

rompe completamente com os ditames da constância narrativa (pois, afinal, o filme pode 

ser visto com as cenas dispostas em qualquer ordem), mas também estabelece as 

fundações daquilo que foi almejado pelo diretor desde o princípio de seu trajeto fílmico: 

a construção de uma linguagem própria, capaz de representar um verdadeiro obstáculo 

para a estrutura linguística proveniente da indústria, do mercado cinematográfico.32 

A experiência estética presente em A idade da Terra põe em destaque a vivência 

de toda e cada cena da trama. O Cristo-Pescador afirma, logo no começo do filme, que o 

pássaro da eternidade não existe, que seu pai o traiu e que somente o real é eterno. Trata-

se tanto de um aviso quanto de um prelúdio para o que virá a seguir: a atenção do 

espectador deverá recair, especialmente, sobre as cenas em si, sem preocupar-se 

excessivamente com a existência de supostos começo, meio e fim na obra. O último filme 

de Glauber Rocha é, coincidentemente ou não (¿Quien lo sabe?), também seu filme mais 

voltado para o épico, retomando a ideia de cinema épico-didático. Aqui, a falta da 

constância narrativa e a proeminência do “real”, do momento exato da cena (em 

detrimento de toda e qualquer conexão das cenas entre si), explicitam o caráter 

profundamente revolucionário da arte, desta última obra de arte do diretor. A estética de 

Glauber Rocha, havia muito tempo, almejava distanciar-se do realismo crítico e popular 

(proveniente da influência neorrealista na América Latina) e aproximar-se 

gradativamente do debate francês a respeito da crítica da linguagem e das ideologias. Daí 

a necessidade de se criar e de se promover uma obra que violasse as leis da linguagem e 

                                                           
31 Utiliza-se aqui a palavra “hibridização” no sentido de que elementos dicotômicos, contraditórios ou, pelo 

menos (e a princípio), não relacionados uns com os outros, são inseridos em personagens que acabam por 

encarnar vários significados diferentes na narrativa contida em A idade da Terra (que não deixa, por isso, 

de conter coerência, malgrado sua evidente falta de continuidade, de constância narrativa). 
32 Incluímos aqui um trecho no qual Glauber apresenta sua percepção a respeito da relação entre o filme 

revolucionário e a cultura popular tradicional. Esta opção deveu-se ao fato de o diretor relatar sua percepção 

de que o proletariado alienado não pode ser romantizado, pois se encontra cercado por todos os lados pelas 

estruturas linguísticas estabelecidas (provenientes do cinema e da TV), e pela cultura popular tradicional 

(que não detém qualquer conteúdo revolucionário). Urge, desse modo, fundamentar consciências com 

novas formas de montagem, exposição, interpretação e diálogos para que possam, finalmente, advir 

produtos verdadeiramente revolucionários. Consultar a quinta citação no anexo do terceiro capítulo. 
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pusesse em questão até mesmo o conteúdo de uma produção nomeada como “fílmica”. A 

poética presente em A idade da Terra enfatiza o lado épico do cinema épico-didático 

porque visa romper definitivamente com as estruturas da linguagem cinematográfica 

predeterminada. Como bem-posto pelo próprio diretor, 

Arbitrariedade do Tempo: raiz da poética. O tempo cortado pelo Espaço 

poético da Imagem Sonora: o Limite do Plano, a Montagem 

Konstrutyva/Destrutyva (Dyalética Clássica) ou a Montagem 

destitutiva, que é desmontagem das contradições ao nível do 

Significante Épico. A produção de novas formas para novas Idéias 

transcorre num leito fecundante. A Beleza, que é verdadeira, brota da 

Feiura, que é mentirosa. (ROCHA apud VENTURA, 2000, p. 386). 

Para Glauber Rocha, o processo de montagem para qualquer filme deveria ter em 

mente a questão da estrutura pensada para o filme. Ou, pelo menos, não deveria deixar de 

levar em consideração o rompimento, a ruptura para com a estrutura pensada, e a 

organização de uma outra estrutura (que seja, idealmente, original). Pois, naquilo que diz 

respeito ao processo de produção fílmica, tudo se dá no âmbito de uma formação 

linguística já estabelecida. Para que o diretor (quem quer que seja) possa atender à sua 

própria realidade, urge a libertação dos campos de pensamento estético de toda e qualquer 

linguagem predeterminada. A própria trajetória da produção glauberiana é um exemplo 

primoroso disto: desde Barravento até Claro, Glauber procurou incessantemente produzir 

uma linguagem cinematográfica própria, que não dependesse das especificidades de 

outras linguagens cinematográficas (tais como a europeia ou a americana).33 Sua ideia era 

fazer isto no sentido de se opor, de criar uma linguagem cinematográfica que pudesse 

fazer frente ao transe (num primeiro momento, da América Latina; em A idade da Terra, 

de todo o Terceiro Mundo). Ou seja, a proposta do cinema épico-didático, já esclarecida 

anteriormente, estabelece que o rompimento com o transe, com a condição proveniente 

do transe, se dá mediante rupturas para com todo um conjunto de dicotomias, de 

oposições entre o arcaico e o moderno, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a 

riqueza e a miséria, inserido num contexto, num meio ambiente imerso em estagnação, 

desesperança, e submetido à reprodução de uma linguagem relacionada a determinada 

estrutura. Para o caso específico de A idade da Terra, o épico e o didático irão florescer 

a partir, justamente, das próprias dicotomias contidas no transe. As personagens 

“hibridizadas” da trama. O lírico e o obsceno. O belo e o caricatural. A arte e o ritual 

                                                           
33 A título de exemplo, houve comentários na época de Terra em transe de que Glauber estava bebendo 

bastante na fonte das produções cinematográficas de Orson Welles, e o próprio Martin Scorsese pensou que 

o filme continha muito dos cinemas americano, italiano, japonês e russo. 
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religioso. O satânico e o divino. Todas essas duplas dicotômicas são inseridas no universo 

poético de A idade da Terra para abalar completamente as bases da linguagem 

cinematográfica estabelecida e proclamar a chegada de uma nova linguagem, capaz de 

afirmar (ou, no mínimo, sugerir os meios para) a revolução indicada por Glauber, em seu 

discurso próximo ao fim do filme.34 O “cristianismo ecumênico” proposto pelo diretor é 

apresentado como uma resposta a uma terra, a todo um mundo (o Terceiro Mundo) que 

oscila caoticamente entre uma desesperança lisérgica, na implosão inevitável e recorrente 

(mas não destrutiva) de todas as estruturas do transe, e a eterna promessa, o perpétuo 

desejo de dias melhores, de um futuro menos miserável ou, ao menos, mais acalentador. 

A proposta do diretor, no entanto, não contém nada de acalentador. Trata-se (e cremos 

que é necessário enfatizá-lo com certa veemência) de “uma abertura de tudo que aquilo 

pode significar” (ROCHA apud VENTURA, 2000, p. 188), como já havia feito antes em 

Deus e o Diabo na terra do sol. O Cristo procedente da chegada e das mudanças 

promovidas pelo papa João XXIII, vivido e revolucionado no êxtase da Ressurreição, é 

apropriado por Glauber para a elaboração de uma proposta voltada para o amor. Ela diz 

respeito à possibilidade de, em primeiro lugar, abandonar o âmbito da oposição binária 

do tipo Deus ou o nada (isto é, ou assume-se para si a posição de quem está com “Deus”, 

ou aguarda-se a chegada da morte, do expurgo), para se abraçar a ideia de que todas as 

religiões são as mesmas religiões. Em segundo lugar, de aceitar, de interiorizar as próprias 

contradições e oposições presentes no mundo subdesenvolvido, num procedimento de 

“hibridização”, como o primeiro momento de uma futura revolução econômica, social, 

tecnológica, cultural, espiritual e sexual. Revolução esta que, finalmente, servirá como o 

estopim para o advento de uma verdadeira democracia, “multinacionalizada”, 

internacionalizada. Em outras palavras, um regime interdemocrático, cuja pedra 

fundamental é o “cristianismo ecumênico”, e cujo fim último é a proliferação do amor 

entre a humanidade de todas as partes do mundo. Esta solução, sugerida pelo diretor (pois 

é isto que ela é: uma sugestão, uma possibilidade para a condição de subdesenvolvimento 

                                                           
34 Talvez a realização mais perfeita desta nova linguagem seja discernível nos momentos em que o próprio 

filme é reconhecido como tal pela câmera. Algumas vezes, a equipe, os atores e o próprio diretor são 

filmados, fora de cena. É o caso do ritual pelo qual passa o Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião, quando se 

pode observar a equipe e o diretor preparando a personagem de Geraldo Del Rey, assim como o acidente 

sofrido por Maurício do Valle que, após cair de joelhos em cima de algumas pedras em Ipanema, dá um 

fim à cena para se recuperar do tombo, beber um pouco de água e pedir desculpas ao diretor por arruinar a 

filmagem de então. 



96 
 

 
 

do Terceiro Mundo), também é muito bem elucidada pela professora Tereza Ventura, em 

A poética polytica de Glauber Rocha: 

O tempo é uma invenção da modernidade que atribui datas e nomes 

conceituais tipo: Capitalismo, Mercantilismo, Socialismo, 

Cristianismo... A poesia do tempo supera a sua contabilidade, o passado 

é desconhecido, só o tempo vital é real e simultaneamente eterno. A 

vivência é o êxtase que encarna a vontade e a fé, pois só o que é vivido 

é eterno. Neste sentido, é possível vencer a morte, é possível sentir o 

quanto “a civilização é pequena antes e depois de Cristo”. Ao mudar a 

temporalidade do Ocidente, o Cristianismo mostrou que o tempo é 

também criação. É possível pensar uma vivência carnal do Cristianismo 

para além da dimensão evolutiva e linear atribuída ao tempo, pelo 

Ocidente. A emoção religiosa não tem data, ela é a manifestação da 

criação que aflorou há milênios, muito antes da medida aritmética do 

tempo, ela é primitiva assim como o Cristianismo na terra dos trópicos. 

(VENTURA, 2000, p. 392). 

Evidentemente, dada a falta de constância narrativa em A idade da Terra, seria 

muito fácil afirmar que não é a figura do Cristo-Pescador, ou do Cristo-Negro, ou do 

Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião, que personifica, exclusivamente, a proposta do 

“cristianismo ecumênico”.35 Dependendo do posicionamento, do ordenamento das cenas 

do filme, todos eles poderiam ser lidos como (e, de fato, acredito que são) diferentes 

facetas da possível libertação do Terceiro Mundo. O Cristo-Pescador lidera a procissão 

de um evento ecumênico, proclamando a liberdade para participar ou não de todos que 

ali se encontram. O Cristo-Negro anuncia sua chegada à “terra da promissão” (o seio de 

Brasília) e declara em diferentes momentos a bem-aventurança dos miseráveis, o futuro 

pertencente às mulheres e o fim do colonialismo. O Cristo-Guerreiro Ogum de Lampião 

se metamorfoseia no espectro de um guerrilheiro coberto de sangue, com armas nas mãos, 

pronto para dar a vida na luta contra o anticristo, John Brahms. Apesar de, é claro, não 

matar John Brahms, não deixa de resistir a seus desígnios (de que veio para trazer a paz 

e não a vitória), denunciando suas invasões em todo o mundo, e sua guerra contra índios, 

negros, judeus e comunistas. Todos eles fazem parte da proposta do “cristianismo 

ecumênico” e se opõem, de uma forma ou de outra, à condição de dependência na qual 

se encontra (e sempre se encontrou) o mundo subdesenvolvido. 

Em A idade da Terra, apresentam-se diversas vivências por intermédio das 

personagens dos quatro Cristos e de suas respectivas trajetórias. Retoma-se aqui, ou 

                                                           
35 Não se inclui aqui o Cristo-Dom Sebastião porque ele personifica momentos/elementos específicos do 

transe, do subdesenvolvimento do Terceiro Mundo, que não poderiam jamais estar contidos na solução 

apresentada pelo filme: a conquista, a colonização europeia e o militarismo ultranacionalista, característico 

do mundo subdesenvolvido da segunda metade do século XX. 
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melhor ainda, realiza-se aqui a ideia de revolução já trabalhada por Glauber em sua 

Estética do sonho (1971). Quer dizer, a revolução implica o abandono de toda e qualquer 

estabilidade no tempo e no espaço fílmicos. É o puro devir da vivência que deve 

prevalecer. As formas, as estruturas estabelecidas da linguagem acabam por ser afastadas 

para abrir espaço, pois a perspectiva de mudança, de violação da estagnação proveniente 

do transe será uma possibilidade somente quando a imagética do sonho possibilitar a 

plena vivência do fluxo hermético da vida. As imagens testemunhadas em A idade da 

Terra denunciam a pobreza, a miséria do Terceiro Mundo. O fenômeno da miséria, 

incompreensível para a razão dominadora, é classificado por ela como irracional. Eis, 

portanto, que a linguagem responsável por abalar os pilares da linguagem estabelecida 

deverá, ela mesma, ser irracional. Ou ainda, deverá romper com os grilhões da 

representação e da consciência, para gerar um estado de coisas incompreensível para a 

razão dominadora. Tal ruptura se manifesta, evidentemente, em todo o cinema épico-

didático, produzido pelo diretor ao longo da vida, mas, principalmente, na estética 

inaugurada por seu último filme. O campo de possibilidades apresentado por A idade da 

Terra advém do abandono da razão, dos conceitos, das ideologias, da linguagem, enfim, 

das estruturas impostas a todos aqueles que nascem sob o signo da dominação, ou melhor, 

da (im)potência do subdesenvolvimento. Esta nova linguagem não apenas faz frente à 

razão dominadora, como também o faz partindo justamente daquilo que lhe é 

incompreensível: a pobreza, a miséria do subdesenvolvimento, do Terceiro Mundo. 

A razão dominadora classifica o misticismo de irracionalista e o 

reprime à bala. Para ela tudo que é irracional deve ser destruído, seja a 

mística religiosa, seja a mística política. A revolução, como possessão 

do homem que lança sua vida rumo a uma idéia, é o mais alto astral do 

misticismo. As revoluções fracassam quando esta possessão não é total, 

quando o homem rebelde não se libera completamente da razão 

repressiva, quando os signos da luta não se produzem a um nível de 

emoção estimulante e reveladora, quando, ainda acionado pela razão 

burguesa, método e ideologia se confundem a tal ponto que paralisam 

as transações da luta. Na medida em que a desrazão planeja as 

revoluções a razão planeja a repressão. As revoluções se fazem na 

imprevisibilidade da prática histórica que é a cabala do encontro das 

forças irracionais das massas pobres. A tomada política do poder não 

implica o êxito revolucionário. (ROCHA, 2004, p. 250).36 

                                                           
36 Retoma-se aqui a estética da fome e a estética do sonho, já mencionadas na Introdução, para esclarecer 

o momento de transição entre as duas no cerne da “Trilogia da Terra”, e a maneira como elas estariam 

relacionadas aos conceitos glauberianos de cinema épico-didático, transe e ruptura.  
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Em suma, esta proposta de Glauber Rocha em A idade da Terra, 

concomitantemente ao caráter atemporal da trama (ou seja, sem começo ou fim, podendo 

ser assistida em qualquer ordem), faz uma denúncia pertinente da condição de 

subdesenvolvimento do Terceiro Mundo, que compõe a “base da pirâmide”.37 Ao declarar 

que o Terceiro Mundo não pode fazer nada para mudar tal situação, lembra Ruy Mauro 

Marini, em La teoría social latino-americana: los Orígenes. Tomo I: 

El pasado nos había acostumbrado a depender de Europa para 

reflexionar sobre nuestra realidad. La colonia no tenía quien ni porqué 

pensar: la metrópoli lo hacía por ella. Lo máximo a que podía aspirar 

era formar sus letrados, sus hombres cultos, en la metrópoli, según los 

patrones culturales allí imperantes. La Independencia, con la 

consiguiente inserción en la división internacional del trabajo y la 

formación de los Estados nacionales, nos obliga a un esfuerzo para el 

que no estábamos preparados. Carecíamos, para ello, de resortes 

propios: escuelas, universidades, tradición cultural, así como de 

industrias y tecnología para asegurar la reproducción de nuestra 

economía. En otros términos, no poseíamos las condiciones materiales 

y espirituales para crear un pensamiento original. En esas condiciones, 

lo que harán nuestros países es importar los productos acabados del 

pensamiento europeo, del mismo modo como importábamos las 

manufacturas y hasta los hombres necesarios a la reproducción de 

nuestra base económica. El liberalismo nos decía que ello debía ser así 

y lo creíamos. (MARINI, 1994, p. 5). 

Retomando a teoria até aqui analisada vimos, em Immanuel Wallerstein, a 

antinomia wilsonianismo/leninismo de 1917-1989. Em Enzo Faletto, a oposição entre 

interesse individual e interesse coletivo na América Latina (e como este último pode ser 

alterado pela produção de novas formas de subjetividade, levadas a cabo pelos 

movimentos sociais), juntamente com a necessidade de diferenciação das instituições 

sociopolíticas latino-americanas dos modelos preexistentes de Weber e da Revolução 

Russa de 1917 e a divisão de fases concernentes ao papel ocupado pela América Latina 

na economia capitalista mundial, tanto antes quanto depois do intervalo de 1917-1989. 

Em Agustín Cueva, a cultura do Ocidente após a queda do Muro de Berlim como 

detentora de um forte conservadorismo, beirando o reacionarismo, que afirma a 

necessidade de superação da crise no cenário geopolítico mundial às custas do Terceiro 

Mundo, garantindo, portanto, a preservação da dependência e do subdesenvolvimento 

deste. Em Mario Arrubla Yepes, o quarto período do mundo imperialista e colonial, com 

o comércio controlado de forma monopolística, cujas bases são a exportação de matérias-

                                                           
37 Na cena da Rainha das Amazonas entre os indígenas, durante a chegada do Cristo-Pescador, Norma 

Bengell canta que está “chorando e esperando por dias melhores”. Em outra cena, quando John Brahms 

aparentemente se encontra com políticos, um deles afirma que “dias melhores virão”.  
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primas das colônias e a importação de bens de capital, em vez de manufaturas de consumo 

imediato. Em Arturo Escobar, a produção de conhecimento por meio dos movimentos 

sociais, em contraposição à economia inter-relacionada à violência armada. A premissa 

de A idade da Terra se coaduna com o trecho de Ruy Mauro Marini apresentado 

anteriormente, naquilo que concerne à produção de condições materiais e espirituais para 

a criação de um pensamento original no âmbito da América Latina. Para além da posição 

de subordinação, de submissão do Terceiro Mundo, das nações subdesenvolvidas perante 

o desenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos, tanto Glauber Rocha quanto Ruy 

Mauro Marini afirmam uma necessidade específica diante do quadro geopolítico aqui 

apresentado, por meio das contribuições teóricas de todos os outros autores: “É possível 

vencer a morte.” (A idade da Terra, 1980). Tanto mais o é quando se observam duas 

defesas específicas aqui apresentadas: a da produção de conhecimento mediante os 

movimentos sociais, e a do advento de novas formas de subjetividade a partir de todas as 

religiões como desencadeadoras das forças de libertação. Trata-se, em suma, e sobretudo, 

de  

La recuperación, actualización y profundización de esa tradición teórica 

[que] las ponen [as novas gerações] en condiciones de interpretar este 

mundo nuevo y, más que eso, transformarlo, apuntando a una economía 

centrada en las necesidades de nuestros pueblos, a una democracia 

plena y participativa, a la superación de los prejuicios y exclusiones 

basados en factores étnicos y culturales, a la construcción de una 

América Latina integrada y solidaria. (MARINI, 1994, p. 7). 

Ainda que, para Glauber Rocha, não se trate apenas da América Latina, mas de 

todo um movimento democrático multinacional, internacional, de produção de novas 

formas de subjetividade, com a fundamental contribuição do amor e da criatividade 

contidos na figura de um Cristo que não se restringe a uma religião, mas que é adorado 

no êxtase de todas as religiões do mundo. Isto é, de “uma revolução econômica, social, 

tecnológica, cultural, espiritual, sexual, a fim de que as pessoas possam realmente viver 

com prazer” (A idade da Terra, 1980). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS38 

Abrir a seção final com esta citação de Walter Benjamin em sua análise do papel 

do narrador deve-se ao fato de confiar que seja viável afirmar o mesmo naquilo que 

concerne a Glauber Rocha e a sua “Trilogia da Terra” (para além, evidentemente, do resto 

de sua obra). Em outras palavras, que seja possível enunciar que Glauber Rocha também 

“figura entre os mestres e os sábios”, na medida em que recorre ao acervo de toda uma 

existência (isto é, tanto de sua própria experiência quanto da experiência alheia), para 

contar, para cantar uma vida. Vida esta que, justamente, não se limita a alguns casos, mas 

que compreende muitos casos da realidade brasileira. Seja no messianismo e no fim do 

cangaço em Deus e o Diabo na terra do sol, seja no âmbito do populismo e do 

autoritarismo em Terra em transe, seja no lugar do Terceiro Mundo e do 

subdesenvolvimento na geopolítica de fins do século XX, ou ainda, seja no enfoque de 

todo o período do colonialismo, do imperialismo, enfim, de todo o período no qual a 

dicotomia mundo desenvolvido/mundo subdesenvolvido passou a deter um papel 

simplesmente fundamental, inexorável, na geopolítica internacional, em A idade da Terra, 

Glauber Rocha literalmente canta toda uma vida e as possibilidades que dela podem advir. 

Esta é uma das propostas que, como já explicitado na Introdução, buscamos advogar na 

presente dissertação e que compõe parte de um quadro cujos pormenores serão 

estabelecidos mais adiante. 

Assim sendo, iniciaremos esta última seção com Walter Benjamin, em A obra de 

arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Inicia-se o artigo com o levantamento do 

princípio da reprodutibilidade da obra de arte no decorrer da história da humanidade. Na 

Grécia Antiga, eram conhecidas a fundição e a cunhagem, o que permitia a reprodução 

em massa de bronzes, terracotas e moedas. Em seguida, as artes gráficas conheceram, 

pela primeira vez, a reprodução com a xilogravura e, posteriormente, pôde-se reproduzir 

também a escrita com a impressão. Concomitantemente à xilogravura, houve a gravura 

                                                           
38  No trecho citado, Walter Benjamin estabelece os pormenores daquilo que caracteriza a narrativa. 

Tomando a alma, o olho e a mão como partes inevitáveis da narrativa, Benjamin exemplifica esta última 

com o caso do provérbio (que seria uma espécie de “ideograma” de uma narrativa). Traduzindo-se como 

“ruínas de antigas narrativas” (nas quais a moral da história abraça um acontecimento), conclui-se que o 

narrador figura entre os mestres e os sábios, dada sua capacidade de dar conselhos, não para simplesmente 

um caso, mas para vários casos distintos. A vida do narrador, portanto, não inclui tão somente sua própria 

experiência, mas, em grande parte, a experiência alheia. “Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade 

é contá-la inteira.” Consultar a primeira citação no anexo das Considerações Finais. 
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em cobre e a água-forte na Idade Média e a litografia em princípios do século XIX. Esta 

última, em especial, possibilitou a entrada das artes gráficas no mercado. Agora, além da 

sua produção em massa, tornava-se possível a alteração recorrente de suas formas. O 

advento da fotografia garantiu mais um salto no desenvolvimento do processo de 

reprodução de imagens. O desenhar da mão perde para a velocidade de apreensão do olho. 

Assim como o jornal ilustrado se encontrava oculto na litografia, também o cinema se 

encontrava oculto na fotografia. Em vista disso, a arte (em sua forma tradicional) será 

apreendida por Benjamin a partir de duas manifestações específicas: o cinema e a 

reprodução da obra de arte. Começando por esta, a principal característica da arte por ela 

alterada é a autenticidade. Nas palavras do próprio autor:  

As situações a que se pode levar o resultado da reprodução técnica da 

obra de arte, e que, aliás, podem deixar a existência da obra de arte 

incólume, desvalorizam-lhe, de qualquer modo, o seu aqui e agora. 

Ainda que, de forma nenhuma, isto seja apenas válido para a obra de 

arte e corresponda, por exemplo, à paisagem que, num filme, se 

desenrola perante o espectador, atinge-se, através deste processo, um 

núcleo tão sensível do objeto de arte que uma vulnerabilidade tal não 

existe num objecto natural. É esta a sua autenticidade. (BENJAMIN, 

1955, p. 4). 

Assim sendo, segundo Benjamin, eis que a autenticidade se define da seguinte 

forma: a soma de tudo o que, desde a origem da obra de arte, é nela transmissível, da 

sua duração material até o seu testemunho histórico. Com sua reprodução, entretanto (e 

dado que o seu testemunho depende também, por definição, de sua duração), tanto a sua 

autenticidade quanto o seu testemunho são perdidos. Consequentemente, a obra de arte 

perde sua autoridade. É então que Benjamin introduzirá o conceito de aura na obra de 

arte. Eis que, portanto, 

Pode resumir-se essa falta no conceito de aura e dizer: o que murcha na 

era da reprodutibilidade da obra de arte é a sua aura. O processo é 

sintomático, o seu significado ultrapassa o domínio da arte. Poderia 

caracterizar-se a técnica de reprodução dizendo que liberta o objecto 

reproduzido do domínio da tradição. Ao multiplicar o reproduzido, 

coloca no lugar de ocorrência única a ocorrência em massa. Na 

medida em que permite à reprodução ir ao encontro de quem 

apreende, actualiza o reproduzido em cada uma das suas situações. 
Ambos os processos provocam um profundo abalo do reproduzido, um 

abalo da tradição que é o reverso da crise actual e a renovação da 

humanidade. Estão na mais estreita relação com os movimentos de 

massas dos nossos dias. O seu agente mais poderoso é o filme. O seu 

significado social também é imaginável, na sua forma mais positiva, e 

justamente nela, mas não sem o seu aspecto destrutivo e catártico: a 

liquidação do valor da tradição na herança cultural. Este fenómeno é 

mais evidente nos grandes filmes históricos. Cada vez engloba mais 
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posições no seu domínio. E quando, em 1927, Abel Gance exclamou 

entusiasticamente “Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, farão filmes... 

Todas lendas, as mitologias e os mitos, todos os fundadores de religiões, 

sim, todas as religiões... esperam a sua ressurreição pela luz do filme e 

os heróis acotovelam-se às portas”, estava, provavelmente sem querer, 

a dirigir um convite a uma liquidação total. (BENJAMIN, 1955, p. 4, 

grifos do autor). 

 Naquilo que concerne ao domínio da tradição, a recepção da arte assentava-se no 

valor de culto, quer dizer, no valor da obra tal como um instrumento mágico, tal como o 

centro sagrado do culto à divindade. A emancipação das práticas da arte por intermédio 

da reprodução possibilita o assentamento da recepção da arte num valor inteiramente 

diferente do de culto: o valor de exposição da obra de arte. Dá-se, portanto, uma alteração 

na maneira como o valor de culto apresenta (ou melhor, posiciona) a obra de arte quando 

do advento do valor de exposição da mesma. Para garantir a preservação do caráter 

sagrado do mosaico, do fresco, ou de qualquer outra obra no interior do templo, ocultam-

se suas presenças. Estátuas de deidades que são testemunhadas apenas pelos olhos dos 

sacerdotes. Virgens que são encobertas durante a maior parte do ano. Ou ainda, certas 

esculturas em catedrais, invisíveis àqueles que permanecem exclusivamente no plano 

térreo. Em vista disso, é certo que a separação da arte do campo do ritual incrementa as 

oportunidades de exposição dos seus produtos. Para Benjamin, é o cinema a mais recente 

tarefa que é apresentada ao aparelho de percepção humano e, como tal, só será dominada, 

para além dos meios visuais, contemplativos, por intermédio do hábito, ou antes, 

posteriormente à aproximação da recepção táctil. Ao contrário do que afirmam autores 

como Duhamel (BENJAMIN, 1955, p. 18), o cinema é o verdadeiro instrumento de 

exercício, segundo Benjamin, da recepção na diversão que, assim sendo, indica não só a 

penetração desta característica em todos os domínios da arte, como também explicita 

profundas alterações na percepção das formas de arte. É possível dizer que o cinema 

abandona o valor de culto ao provocar em seu público uma reação crítica, ainda que a 

esta falte a devida atenção. O público examina o filme, mas distraidamente. Entretanto, 

longe de desqualificar o cinema por completo como obra de arte, tal conjuntura 

simplesmente representa um estágio natural no processo de desenvolvimento artístico. 

Assim como sucedeu com a arquitetura, a epopeia e a tragédia (mas não com a pintura), 

o cinema também se encontra em condições de ser o alvo de uma recepção coletiva 

simultânea. O cinema ainda está em vias de se tornar um hábito, pois, afinal,  

Também quem se distrai pode criar hábitos. Mais: poder dominar certas 

tarefas na distracção só prova que a sua resolução se tornou um hábito. 
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Através da distracção que a arte oferece, podemos verificar de modo 

indirecto em que medida se terão tomado resolúveis novas tarefas da 

percepção. Aliás, como para cada indivíduo existe a tentação de se 

furtar a tais tarefas, a arte conseguirá resolver as de maior peso e 

importância se conseguir mobilizar as massas. Concretiza-o no cinema 

actual. (BENJAMIN, 1955, p. 19). 

Finalmente, chega-se aqui ao problema central em torno do qual será estabelecido 

o epílogo de sua obra: a estetização da vida política levada a cabo pelo fascismo. Para 

dissecar tal elemento, Benjamin fará referência à relação das massas com a arte: 

A reprodutibilidade técnica da obra de arte altera a relação das 

massas com a arte. Reaccionárias, diante, por exemplo, de um 

Picasso, transformam-se nas mais progressistas frente a um Chaplin. 
O comportamento progressista é caracterizado pelo facto do prazer do 

espetáculo e da vivência nele suscitar uma ligação íntima e imediata 

com a atitude do observador especializado. Tal ligação é um indício 

social importante. Porque quanto mais o significado social de uma arte 

diminui, tanto mais se afastam no público as atitudes, críticas e de 

fruição – como reconhecidamente se passa com a pintura. O 

convencional é apreciado acriticamente e o que é verdadeiramente novo 

é criticado com aversão. No cinema, coincidem as atitudes críticas e de 

fruição do público. Neste caso, a circunstância decisiva é que em 

nenhum outro lugar, como no cinema, a reacção maciça do público, 

constituída pela soma da reacção de cada um dos indivíduos, é 

condicionada à partida pela audiência em massa. À medida que essas 

reacções se manifestam, o público controla-as. A comparação com a 

pintura continua a ser útil. A pintura sempre foi apresentada para ser 

vista por uma, ou algumas pessoas. A observação simultânea de 

pinturas, por parte de um grande público, como sucede no século XIX, 

é um sintoma precoce da crise da pintura que, não só através da 

fotografia, mas também de modo relativamente independente dela, foi 

desencadeada pela pretensão da obra de arte, a dirigir-se às massas. 

(BENJAMIN, 1955, p. 14 e 15, grifos do autor). 

Na época em que o texto foi publicado, o fascismo fazia frente à ameaça 

representada pelas massas proletarizadas para as relações de propriedade tradicionais por 

meio da utilização de um aparelho específico para a produção de valores de culto, 

servindo, mais especificamente, à estruturação da guerra como uma estética. Segundo o 

autor, todo e qualquer esforço no sentido de se introduzir uma estética na política 

culminará, por definição, na guerra. O que se dá, então, é  

“Fiat ars – pereat mundus” [“Que a arte se realize, mesmo que o mundo 

deva perecer.”], diz o fascismo e, como Marinetti reconhece, espera que 

a guerra forneça a satisfação artística da percepção dos sentidos 

alterados pela técnica. Isto é, evidentemente, a consumação da “l’art 

pour l’art”. A humanidade que, outrora, com Homero, era um objecto 

de contemplação para os deuses no Olimpo, é agora objecto de auto-

contemplação. A sua auto-alienação atingiu um grau tal que lhe permite 

assistir à sua própria destruição, como a um prazer estético de primeiro 
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plano. É isto o que se passa com a estética da política, praticada pelo 

fascismo. O comunismo responde-lhe com a politização da arte. 

(BENJAMIN, 1955, p. 21). 

Em suma, a técnica (notadamente, a técnica cinematográfica) utilizada pelo 

fascismo para subjugar as massas tem como consequências fundamentais a produção de 

valores de culto, e a guerra. A esta estetização da política, corresponde a politização da 

arte (ou ainda, uma possível dialética da politização da arte) como resposta e 

contraposição. Não obstante, esta reação à estetização da vida política é, para o diretor do 

Cinema Novo, Glauber Rocha, algo em vias de desenvolvimento que (do seu ponto de 

vista) ainda precisa ser aceito por aqueles que se dizem revolucionários. 

Por isto Eisenstein realizou grandes filmes. Não teve medo, e sua 

principal virtude foi ousar a beleza. Os revolucionários são em geral 

reacionários em matéria de arte. Qualquer dos líderes políticos que 

poderá libertar o Brasil da ditadura apresenta sempre uma tendência 

contra a vanguarda estética. Che escreveu que a vanguarda estética deve 

estar integrada à vanguarda política. Cuba dá um grande passo neste 

sentido. Li em Walter Benjamin uma máxima de Brecht: “É melhor as 

más coisas novas que as velhas coisas boas”. Os revolucionários têm 

medo das coisas novas em arte. São tradicionalistas, viciados na cultura 

burguesa. Não são verdadeiros revolucionários – porque uma revolução 

socialista só se realiza integrando economia e cultura e desta dialética a 

“cultura nova” deverá ser o próprio socialismo, onde o homem poderá 

criar e gozar a obra de arte – ponto máximo do seu desenvolvimento 

individual/coletivo. Mas o reacionarismo estético se agrava com o fato 

de que os revolucionários se sentem protegidos pela boa-consciência 

revolucionária a fim de projetar a sua reação às vanguardas estéticas. E 

no caso do cinema a situação é grave. Porque o cinema não é 

considerado uma arte no sentido burguês (como o teatro etc.) e porque, 

por outro lado, o cinema desperta um grande interesse maior que 

qualquer arte, as pessoas se sentem frustradas diante do cinema e 

desencadeiam uma onda de críticas amargas e destrutivas. E todo 

mundo quer dizer ao cineasta o que “ele deve filmar”, com a maior falta 

de respeito possível. “Os antifascistas” são tão fascistas quanto os 

censores fascistas do poder. No Brasil o Cinema Novo luta sozinho 

contra o fascismo. (ROCHA, 1981, p. 133 e 134). 

A atribuição de importância artística aos fenômenos sociopolíticos só é possível 

na medida em que estes sejam expressos numa obra de arte inserida no interior de uma 

perspectiva estética. A ideia (retirada de Brecht, aliás) é que, com o advento de novas 

ideias artísticas, são também necessárias novas formas de arte para as acolher. Glauber 

condena veementemente, por exemplo, cineastas latino-americanos que, malgrado seu 

combate à alienação a partir de um ponto de vista sociopolítico, não são exitosos em 

superar os “preconceitos culturais colonialistas do cinema americano ou europeu” 

(ROCHA, 1981, p. 138). Não se tratando, evidentemente, de todos os cineastas latino-
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americanos, ainda assim, a maior parte deste contingente encontra-se nesta posição de 

alienação cinematográfica. Daí o eixo estético em torno do qual girou Terra em transe 

(1967). Segundo o diretor, urgia estabelecer-se a mais radical ruptura com relação a tais 

influências do cinema do mundo desenvolvido. Terra em transe: a expressão sem rodeios 

do que há de grotesco, horroroso e pobre em toda a América Latina. Para além de 

personagens positivos e heróis perfeitos, aproximam-se do espectador o conflito, a 

miséria e a podridão decorrentes do subdesenvolvimento. Em uma palavra, a dor. Ao se 

afrontar esta dor (e somente ao se afrontar esta dor) pode-se começar a construir uma 

civilização que, mesmo assim, ainda terá um caminho enorme a percorrer. Esta é, pelo 

menos, a visão que ele detém de sua própria obra. 

Em oposição direta a Terra em transe, tem-se Deus e o Diabo na terra do sol 

(1964). Ao contrário daquele, o caráter deste filme é intrinsicamente acadêmico, 

romântico e ligado à cultura estabelecida no Brasil (ROCHA, 1981, p. 141). Enquanto a 

reação a Deus e o Diabo na terra do sol foi de admiração e exaltação, Terra em transe 

causou desconforto e provocou polêmica. Afinal de contas, é um filme de ruptura, de 

crise. Fala-se do transe da América Latina. Fala-se da miséria, da neura, da pobreza, da 

decadência, da indiferença, da instabilidade, do horror, da degradação de todo um 

continente que, a despeito da passagem por inúmeros golpes de Estado, permanece 

estagnado num carnaval repleto de indivíduos podres, estéreis, preguiçosos, de grande 

incapacidade artesanal, de uma energia irracional que sempre deságua no abismo. Para o 

diretor, é apenas por intermédio da interpelação desta realidade latino-americana que se 

pode começar a estabelecer a oposição àquilo que denominou, justamente neste filme, de 

transe. E este transe é consequência direta do condicionamento econômico e político 

decorrente do imperialismo (ROCHA, 1981, p. 29). Imperialismo este que também é 

invocado por Walter Benjamin como deflagrador do processo de estruturação da 

estetização da vida política levada a cabo pelo fascismo. Mais especificamente, 

A estética da guerra actual apresenta-se-lhe da seguinte forma: se o 

aproveitamento natural das forças produtivas for travado pelo sistema 

de propriedade, então o aumento de recursos técnicos, de ritmo, de 

fontes de energia, será impelido a uma valorização não natural. É o que 

sucede na guerra que, com as suas destruições, demonstra que a 

sociedade não tinha maturidade suficiente para incorporar a técnica 

como órgão seu, e de que a técnica não estava suficientemente 

desenvolvida para dominar as suas forças sociais elementares. A guerra 

imperialista é determinada, nos seus mais terríveis aspectos, pela 

discrepância entre os poderosos meios de produção e o seu 

aproveitamento inadequado no processo produtivo (por outras palavras, 
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pelo desemprego e escassez de mercados). A guerra imperialista é uma 

revolta da técnica que reclama sob a forma de “material humano” aquilo 

que a sociedade lhe retirou como material natural. Em vez de canalizar 

rios, conduz a corrente humana ao leito das suas trincheiras, em vez de 

lançar sementes dos seus aviões, lança bombas incendiárias sobre 

cidades e, como a guerra do gás, encontrou um meio de aniquilar a aura, 

de uma nova forma. (BENJAMIN, 1955, p. 21). 

Tal contexto de dependência econômico-política leva, segundo Glauber Rocha, a 

um raquitismo filosófico e à impotência. A consequência desta é a histeria. A daquele, a 

esterilidade. Com esta última, tem-se obras de arte, no âmbito latino-americano, 

simplesmente subjugadas a formalidades que as deixam aquém da plena possessão de 

suas formas. Assim sendo, verifica-se o advento de quadros empoeirados e esquecidos 

em galerias abandonadas, de livros de contos e poemas, de peças teatrais, de filmes que, 

de acordo com os interesses do mundo oficial encarregado das artes, encontram seu lugar 

em exposições carnavalescas dentro de festivais e bienais, revistas universitárias, 

coquetéis, conferências fabricadas, concursos, marchas culturais, torneios de pintura; em 

suma, fórmulas fáceis de sucesso. Tudo isto é a consequência mais grave do frustrado 

sonho da universalização, dado que as formas não são plenamente possuídas. Com a 

histeria, avulta-se algo mais complexo. Discursos flamejantes seguem-se, por definição, 

à indignação social. Quais são estes discursos? O anarquismo no interior da poesia e da 

pintura; o excesso de sectarismo na redução política da arte e, finalmente, o interesse em 

se encontrar uma sistematização específica para a arte popular. Todavia, não será a partir 

de um corpo orgânico (sugerido por estes discursos) que se atingirá o almejado equilíbrio, 

mas antes, através da superação da impotência decorrente do processo de colonização. 

Daí a originalidade e o êxito do Cinema Novo, pois eis que ele retrata a fome latina 

naquilo que ela tem de mais miserável: poder ser sentida, mas não compreendida. A 

histeria é a consequência direta da frustração das expectativas daqueles discursos 

flamejantes que, em vez de se fazerem compreender pela lucidez de um diálogo de 

racional denúncia da fome, fazem sua linguagem de lágrimas, seu mudo de sofrimento 

serem compreendidos pelas lentes de um humanismo, de um paternalismo 

condescendente (ROCHA, 1981, p. 29 e 30). 

O que diferencia o Cinema Novo de tudo aquilo que o precedeu, segundo Glauber, 

é precisamente a compreensão da fome latina. Seus filmes são tristes, feios, gritados, 

desesperados, onde impera a anti-razão. Anti-razão esta que não contém uma falta de 

coerência lógica ou de uma linha causal bem definida, mas que, antes, faz frente à razão 
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da mistificação política dominante e da ufanista mentira cultural. A cultura da fome. O 

Cinema Novo adota esta cultura com o intuito de minar as próprias estruturas da fome, 

de superá-las qualitativamente. O que propõe o Cinema Novo é a violência, ou antes, uma 

estética da violência. A moral por trás desta proposta é que ela se afasta tanto do ódio 

quanto do humanismo colonizador. Longe de ambos, ela detém, na verdade, um amor 

pleno de ação e transformação (em vez de complacência ou contemplação). Desse modo, 

parte-se da própria estrutura, do próprio discurso da estrutura, para se atingir a 

conscientização da mesma por parte do público e, portanto, possibilitar a elaboração de 

uma nova agência (ou mesmo, de novas agências). Como muito bem-posto nas palavras 

do próprio diretor, 

Já passou o tempo em que o Cinema Novo precisava explicar-se para 

existir: o Cinema Novo necessita processar-se para que se explique à 

medida que nossa realidade seja mais discernível à luz de pensamentos 

que não estejam debilitados ou delirantes pela fome. O Cinema Novo 

não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal 

ao processo econômico e cultural do continente latino-americano; além 

do mais, porque o Cinema Novo é um fenômeno dos povos colonizados 

e não uma entidade privilegiada do Brasil: onde houver um cineasta 

disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e 

policialescos da censura, aí haverá um germe vivo do Cinema Novo. 

Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a 

exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do Cinema 

Novo. Onde houver um cineasta, de qualquer idade ou de qualquer 

procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das 

causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do Cinema Novo. 

A definição é esta e por esta definição o Cinema Novo se marginaliza 

da indústria porque o compromisso do Cinema Industrial é com a 

mentira e com a exploração. A integração econômica e industrial do 

Cinema Novo depende da liberdade da América Latina. Para esta 

liberdade, o Cinema Novo empenha-se, em nome de si próprio, de seus 

mais próximos e dispersos integrantes, dos mais burros aos mais 

talentosos, dos mais fracos aos mais fortes. É uma questão de moral que 

se refletirá nos filmes, no tempo de filmar um homem ou uma casa, no 

detalhe que observar, na Filosofia: não é um filme mas um conjunto de 

filmes em evolução que dará, por fim, ao público, a consciência de sua 

própria existência. Não temos por isto maiores pontos de contato com 

o cinema mundial. O Cinema Novo é um projeto que se realiza na 

política da fome, e sofre, por isto mesmo, todas as fraquezas 

conseqüentes de sua existência. (ROCHA, 1981, p. 32 e 33, grifos do 

autor).  

Nos Capítulos 1, 2 e 3, apresentamos obras de inúmeros autores e autoras que, de 

uma forma ou de outra, contribuíram para o eixo de análise composto pelo transe 

glauberiano, e pelo campo do entendimento poético (tal como concebido a partir da 

proposta do cinema épico-didático). No primeiro capítulo, enfocamos seus atuais 
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desfechos, ou seja, as “velhas impossibilidades que sempre determinam as intolerâncias, 

os massacres e os genocídios ” (GLISSANT, 2005, p. 108); no segundo capítulo, o 

momento da tragédia de Eldorado e do recuo sofrido pelo projeto épico-didático do diretor 

(que, por sinal, também exemplifica excepcionalmente bem uma certa fase de transição, 

de transformação na proposta épica-didática do diretor, qual seja, a passagem de um foco 

maior na perspectiva épica, em Deus e o Diabo na terra do sol, para um foco maior na 

didática, no seio de Terra em transe); no terceiro capítulo, a produção de conhecimento 

mediante os movimentos sociais, com o concomitante advento de novas formas de 

subjetividade, a partir de todas as religiões (ou, ainda, do “cristianismo ecumênico”), que 

se estabelecem como desencadeadoras das forças de libertação. Todos estes elementos 

de fato expressam a confirmação das propostas, ou melhor, das teorizações que aqui se 

advogam, originalmente apresentadas na Introdução: em primeiro lugar, que os filmes, 

que a técnica cinematográfica que aqui foi adotada como objeto de análise (a “Trilogia da 

Terra”, de Glauber Rocha) são um caminho possível para não apenas se apreender, como 

também para se discernir e se opor, através do campo do entendimento poético (em outras 

palavras, o cinema épico-didático), ao transe que se abate sobre o Terceiro Mundo; em 

seguida, que os relatos, os enredos, enfim, as narrativas presentes na “Trilogia da Terra” 

se traduziram em possíveis vias para a fundação de um debate, de uma reflexão a respeito 

dos elementos sociais, políticos, culturais, enfim, a respeito das estruturas que regiam a 

realidade brasileira de suas respectivas épocas (justamente por isso, pode esta trilogia ser 

classificada como um lócus de três narrativas distintas, porém inter-relacionadas, nos 

termos de Walter Benjamin); por fim, que o momento presente, tal como retratado nos 

filmes desta trilogia, propicia a sugestão, a apresentação de novas formas de subjetividade, 

possibilitando, dessa forma, o enfrentamento do “duplo constrangimento” político 

próprio às estruturas do poder moderno, qual seja, a simultânea individualização e 

totalização própria às estruturas deste poder (evidentemente, nos termos de Michel 

Foucault). 

Cabe ainda voltar, nestas Considerações Finais, a certo conceito, proveniente da 

obra de Walter Benjamin, utilizado com alguma frequência para descrever todos os três 

filmes da “Trilogia da Terra”: o de narrativa. Para tanto, destacamos a problemática da 

pobreza de experiência em Walter Benjamin, abordando aquilo que o autor denomina de 

“a nova barbárie”, muito bem definida no seguinte trecho de Magia e técnica, arte e 

política:  
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Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a 

novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, 

aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente 

sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso. 

Nem sempre eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes, 

podemos afirmar o oposto: eles “devoraram” tudo, a “cultura” e os 

“homens”, e ficaram saciados e exaustos. “Vocês estão todos tão 

cansados – e tudo porque não concentraram todos os seus pensamentos 

num plano totalmente simples mas absolutamente grandioso”. Ao 

cansaço segue-se o sonho, e não é raro que o sonho compense a tristeza 

e o desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e 

absolutamente grandiosa que não pode ser realizada durante o dia, por 

falta de forças. A existência do camundongo Mickey é um desses 

sonhos do homem contemporâneo. É uma existência cheia de milagres, 

que não somente superam os milagres técnicos como zombam deles. 

Pois o mais extraordinário neles é que todos, sem qualquer 

improvisadamente, saem do corpo do camundongo Mickey, dos seus 

aliados e perseguidores, dos móveis mais cotidianos, das árvores, 

nuvens e lagos. A natureza e a técnica, o primitivismo e o conforto se 

unificam completamente, e aos olhos das pessoas, fatigadas com as 

complicações infinitas da vida diária e que vêem o objetivo da vida 

apenas como o mais remoto ponto de fuga numa interminável 

perspectiva de meios, surge uma existência que se basta a si mesma, em 

cada episódio, do modo mais simples e mais cômodo, e na qual um 

automóvel não pesa mais que um chapéu de palha, e uma fruta na árvore 

se arredonda como a gôndola de um balão. (BENJAMIN, 1994, p. 118 

e 119). 

O que é, de fato, “a nova barbárie” de Walter Benjamin? Seria, em poucas palavras, 

a mera passagem por novas experiências, sem jamais se ter a interiorização das mesmas. 

Dando o exemplo dos combatentes da Primeira Guerra Mundial, Benjamin (1994, p. 114 

e 115) orienta-se para o fato de seu retorno do front ter sido marcado por um silêncio 

mortal, por uma falta de experiências comunicáveis. Se é verdade que a eles faltavam os 

meios para expressar o horror que vivenciaram, não lhes restou outra opção senão seguir 

em frente e deixar o passado para trás. Esta falta de narradores, ou seja, daqueles que 

buscam a captura parcial dos rastros das interpretações/dos sujeitos, ou ainda, que 

colhem as inscrições do mundo/do poder, implica o declínio da narrativa que, seja esta 

uma norma de vida, um ensinamento moral, uma sugestão prática, ou até mesmo um 

provérbio, detém em seu âmago o intercâmbio de experiências. O narrador, para 

Benjamin, é aquele que sabe dar conselhos, ou seja, aquele que dispõe de sabedoria e que 

é sábio o suficiente para narrar bem a história. Portanto, se ele (o narrador) está em vias 

de extinção, isto permite que a pobreza de experiência ganhe espaço e que, por 

conseguinte, as pessoas possam ostentar sua pobreza externa e interna e se tornarem mais 

esperançosas quanto ao futuro por conta disto. As imagens do passado que assim se 

formam acarretam a presença dos “agoras” no tempo histórico, a penetração de estilhaços 



110 
 

 
 

do messiânico nas configurações do presente. Desta articulação histórica do passado 

depreende-se que há um conformismo que se sobrepõe à tradição no momento presente e 

que, portanto,  

Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer 

apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele 

vem também como o vencedor do Anticristo. O dom de despertar no 

passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador 

convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o 

inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. 

(BENJAMIN, 1994, p. 224). 

Mas quem é, afinal de contas, este inimigo? Novamente, como bem-posto por 

Benjamin,  

A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que 

vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito 

de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, 

perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de 

exceção; com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o 

fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o 

enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma 

histórica. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no 

século XX “ainda” sejam possíveis, não é um assombro filosófico. Ele 

não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a 

concepção de história da qual emana semelhante assombro é 

insustentável. (BENJAMIN, 1994, p. 226).  

O fascismo, se beneficiando tanto de uma ideia de progresso que produz o 

esquecimento quanto de uma pobreza de experiência que permite a penetração de 

estilhaços do messiânico nas configurações do presente, consegue fixar o conformismo 

sobre a tradição e o resumo incomensurável da história de toda a humanidade. Para 

Benjamin, é necessária a construção de uma nova teoria do saber histórico para se fazer 

frente ao conformismo que ocasiona o “estado de exceção”. Naquilo que diz respeito a 

esta dissertação, argumentamos até agora que a filmografia selecionada de Glauber Rocha 

(a “Trilogia da Terra”) também é passível de fazer frente ao conformismo, exatamente 

por introduzir um novo mecanismo por intermédio do qual expressar a experiência, 

recuperando o passado sem permitir, desse modo, a penetração de estilhaços do 

messiânico no presente, os “agoras” no tempo histórico. A título de exemplo, os filmes 

Deus e o Diabo na terra do sol e Terra em transe são explicitamente compostos pelos 
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testemunhos, pelos relatos de suas respectivas personagens, criando, com isso, legítimas 

narrativas.39 

Portanto, se pensarmos nos termos dos conceitos glauberianos com que 

trabalhamos no decorrer de toda esta dissertação (cinema épico-didático, transe e 

ruptura), a posição de Glauber como narrador (nos termos de Walter Benjamin, mas 

levando-se em consideração a realidade “epocal” em que Glauber se encontrava inserido) 

evidencia-se da seguinte forma: o cinema épico-didático serve como um contraponto a 

algo semelhante (mas não equivalente) à pobreza de experiência benjaminiana, que é o 

transe; às rupturas provenientes do cinema épico-didático, procura-se garantir (ou, pelo 

menos, possibilitar) que o transe, que a posição de transe imperante no ambiente do 

subdesenvolvimento não possa se reproduzir, se difundir recorrentemente com tanta 

facilidade. Tanto mais porque uma narração renovada estará presente no seio de suas 

obras, pronta para inovar tanto a maneira como os conselhos são dados quanto os meios 

que são utilizados para apresentá-los.40 

                                                           
39 Todavia, como muito bem-posto na última música da trilha sonora de Deus e o Diabo na terra do sol, 

“Tá contada a minha estória, Verdade e Imaginação...”. Em termos de testemunho, tanto Deus e o Diabo 

na terra do sol quanto Terra em transe não estão tratando, literalmente, de relatos formais a respeito de um 

ou mais acontecimentos, tais como relatados por indivíduos específicos (como, por exemplo, um soldado 

compartilhando suas experiências nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial). Glauber, no entanto, 

consegue expor, em termos fílmicos, elementos da realidade, das experiências de vários grupos sociais (e 

também de indivíduos) específicos no transcorrer de sua “Trilogia da Terra”. Sejam eles aglomerados de 

religiosos, conjuntos de trabalhadores rurais ou urbanos, ajuntamentos de políticos (tanto de esquerda 

quanto de direita), bandos de jagunços ou cangaceiros, ou até mesmo multidões de indígenas, há sempre a 

preocupação em se retratar as várias facetas das realidades que inspiram cada um de seus filmes com 

respeito e, principalmente, (nas palavras do próprio diretor) precisão quanto à “situação social” respectiva 

de toda e cada uma delas (ROCHA, 2004, p. 189 e 190). Por que, então, poderiam seus filmes ser 

considerados legítimas narrativas, nos termos de Walter Benjamin? Porque todos eles compartilham algo 

em comum: a busca da conscientização de seus respectivos públicos para com as realidades do 

subdesenvolvimento brasileira, latino-americana, enfim, do Terceiro Mundo. Isto no sentido de oferecer 

aberturas para tudo aquilo que poderia advir da compreensão do lugar ocupado pelos espectadores no 

mundo subdesenvolvido. Em outras palavras, Glauber está oferecendo, recorrentemente, conselhos para 

seus espectadores, mediante a apresentação fílmica (plena de “Verdade e Imaginação”) de inúmeros 

elementos imperantes no cotidiano dos países do Terceiro Mundo (inseridos em enredos que visam 

transmitir experiências não apenas variadas como também baseadas e inspiradas em casos e eventos reais 

que, por sua vez, são tratados com grande seriedade e precisão, naquilo que diz respeito ao seu conteúdo 

“epocal”). Em suma, Glauber se encontra entre as fileiras dos narradores porque ele também figura entre 

aqueles que buscam a captura parcial dos rastros das interpretações/dos sujeitos, ou ainda, que colhem as 

inscrições do mundo/do poder. Especificamente no seu caso, busca a captura parcial dos rastros das 

interpretações/dos sujeitos, ou ainda, colhe as inscrições do mundo/do poder, tal como presentes no Brasil, 

na América Latina, no mundo subdesenvolvido, enfim, no âmbito do Terceiro Mundo. 
40 Glauber inova ambos os aspectos (para não falar de inúmeros outros no transcorrer de sua carreira como 

diretor). A maneira pela qual os conselhos são dados está diretamente relacionada à própria apresentação 

do enredo de todo e cada um de seus filmes. Na “Trilogia da Terra”, por exemplo, a questão da constância 

narrativa varia em cada um dos filmes: Deus e o Diabo na terra do sol contém uma narrativa relativamente 

bem linear, com início, meio e fim; Terra em transe já começa a violar a constância narrativa, com quase 

todo o enredo se dando num enorme flashback do protagonista (cujas memórias parecem variar, até certo 
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Vale ainda abordar as entrevistas realizadas com o diretor Sílvio Tendler e o ator 

Antônio Pitanga. Nelas obtivemos informações de suma relevância que merecem 

destaque nestas Considerações Finais. Dois pontos sobressaíram em ambas as entrevistas: 

a questão da linguagem (mais especificamente, da linguagem fílmica, cinematográfica de 

Glauber Rocha), e o tópico do rompimento, das constantes rupturas apresentadas por ele, 

no decorrer de toda a sua produção fílmica, para com os preceitos imperantes no cinema 

de sua época.  

Tender e Pitanga apontam Glauber Rocha e sua obra como expoentes, como lócus 

da produção de novas formas de subjetividade. Contudo, eles passam a lidar com esta 

possibilidade (a produção de novas formas de subjetividade) somente após apresentar-

lhes o conteúdo da presente dissertação e daquilo que ela busca defender. Assim sendo, 

mostra-se mais interessante observar suas afirmações quanto à inserção de Glauber no 

domínio da linguagem cinematográfica. Os dois entrevistados apontam para o fato de que 

Glauber estava, desde muito cedo, no cerne de uma desesperada procura por uma nova 

linguagem cinematográfica, por uma linguagem que pudesse dar conta das contradições 

inerentes à realidade do ambiente no qual ele se achava inserido, ou seja, o mundo 

subdesenvolvido, o Terceiro Mundo. Nesse sentido, Sílvio Tendler é mais enfático em 

identificar Glauber como um dos arautos por excelência do advento de novas maneiras 

de se fazer cinema na segunda metade do século XX (juntamente com Pier Paolo Pasolini 

e Jean-Luc Godard, a “Santíssima Trindade” do cinema da época). A título de exemplo, 

a inesgotável preocupação de Glauber com uma “renovação permanente da linguagem” 

irá desembocar na proposta de uma revolução na linguagem cinematográfica do tempo, 

na descontinuidade, com A idade da Terra. Para Sílvio Tendler, Glauber Rocha é um 

autor revolucionário que permanece mais do que nunca atual e importante, porque a 

formação de sua posição como artista dependeu intrinsecamente de sua posição como 

                                                           
ponto, entre o que realmente aconteceu, o que ele acredita que aconteceu, e aquilo que ele deseja que tivesse 

acontecido); em A idade da Terra, o enredo não apresenta qualquer constância narrativa, podendo suas 

cenas serem vistas em qualquer ordem imaginável, e os meios utilizados para apresentá-las são tanto 

cinematográficos quanto televisivos (aqui, fazemos referência, para além de seus filmes, ao programa 

Abertura, que contou com a presença fundamental de Glauber em fins da década de 1970), garantindo, por 

conseguinte, a inovação, a renovação da maneira de se dar conselhos e, desse modo, de fazer-se frente ao 

transe imperante no âmbito do Terceiro Mundo. Como muito bem-posto nas palavras de Walter Benjamin 

e Glauber Rocha, respectivamente: “A alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo campo. 

Interagindo, eles definem uma prática [a da narração].” (BENJAMIN, 1994, p. 220); “Por isto Eisenstein 

realizou grandes filmes. Não teve medo, e sua principal virtude foi ousar a beleza. [...] Li em Walter 

Benjamin uma máxima de Brecht: ‘É melhor as más coisas novas que as velhas coisas boas.’ Os 

revolucionários têm medo das coisas novas em arte.” (ROCHA, 1981, p. 133). 
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uma pessoa que buscava uma “renovação permanente de linguagem”. Ao procurar fazer 

parte da vanguarda artística de sua época, Glauber conseguiu, na verdade, fazer a fusão 

das duas vanguardas de então: a vanguarda política e a vanguarda estética. Profundamente 

inspirado pelos autores e diretores da Revolução Soviética (e também por outros autores 

e diretores revolucionários do mundo inteiro), ele também deseja estar em dia com essas 

revoluções. Isto posto, o que Glauber tem em comum, exatamente, com estas vanguardas 

políticas? Ambos são revolucionários. Além disso, ambos apresentam uma irresistível 

busca de uma ação política genuinamente revolucionária, que contrariasse as 

unanimidades. Daí a definição de Glauber Rocha, feita por Sílvio Tendler, como um 

“agregador/desagregador”, “porque ele é um cara que procura juntar pessoas, unir pessoas 

em torno de construção de linguagens, atos artísticos e, ao mesmo tempo, ele está sempre 

provocando, ele está sempre querendo te levar para além da tua capacidade de ser”. 

(Apêndice A - Entrevista com Sílvio Tendler, p. 142). 

Já para Antônio Pitanga, Glauber Rocha ocupa a posição de alguém que se 

assemelha um pouco a um catalisador de todo um movimento vanguardista, em termos 

artísticos. Isto não no sentido de que Glauber fosse literalmente o estopim para todas as 

outras iniciativas artísticas de sua época. Antes, trata-se de uma afirmação de que Glauber 

ocupava o lugar de símbolo por excelência, ou melhor ainda, de provedor das realizações 

mais exemplares da essência dos movimentos artísticos brasileiros da segunda metade do 

século XX. Considerando-se a música (a Música Popular Brasileira de Chico Buarque, 

Aldir Blanc, Ivan Lins, Gonzaguinha), a pintura ou as artes plásticas (Rubens Gerchman, 

Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape), o teatro (Martim Gonçalves, na Universidade 

de Teatro, na Bahia; Gianfrancesco Guarnieri, Zé Renato, Oduvaldo Vianna Filho, 

Eugênio Kusnet, no Teatro de Arena, em São Paulo), o CPC (Centro Popular de Cultura, 

com nomes como Ferreira Goulart e Armando Costa), Glauber (ou, melhor dizendo, sua 

obra) continha em seu cerne elementos de todas estas vanguardas artísticas das décadas 

de 1960 e 1970. Aos olhos de Antônio Pitanga, Glauber parece encarnar (ou, pelo menos, 

representar sua realização mais completa) a “consciência coletiva” de toda uma geração, 

de toda uma vanguarda artística que almejava pôr em questão os ditames e as condutas 

de sua época. Apesar de Pitanga não pôr este ponto em evidência por intermédio do termo 

“linguagem”, evidencia-se claramente em suas palavras que aquilo que diferenciava e 

singularizava a cinematografia glauberiana como este lócus da vanguarda artística de seu 

tempo era a riqueza dos mais diversificados elementos presentes em todo e cada um dos 
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seus filmes. Tratava-se, nas palavras do próprio entrevistado, de uma linha 

cinematográfica glauberiana cuja essência era “o discurso, a voz, o movimento amplo, 

aberto, largo, pra que não só você veja, mas multidões possam entender!” (Apêndice B - 

Entrevista com Antônio Pitanga, p. 159). 

Considerando agora as constantes rupturas apresentadas por Glauber Rocha no 

decorrer de toda a sua produção fílmica, tanto Sílvio Tendler quanto Antônio Pitanga 

apontam para os aspectos fundamentalmente inovadores apresentados pelo diretor em sua 

produção fílmica. Por um lado, Sílvio Tendler enfatiza a posição de Glauber como alguém 

que procurou romper com o formulário padrão do cinema de sua época, e sempre buscou 

estar recorrentemente renovando sua própria linguagem cinematográfica. Fosse em Deus 

e o Diabo na terra do sol (que subverteu completamente o prototípico filme de 

cangaceiro, que estava na moda no período); fosse em O dragão da maldade contra o 

santo guerreiro (no qual Glauber “explode”, e já começa a dar pistas de que deseja se 

afastar dos preceitos imperantes no cinema de sua época, mediante uma transição para 

um universo “lisérgico”, quer dizer, ele já começava a experimentar maconha neste filme); 

fosse em A idade da Terra (filme cuja constância narrativa é inexistente, cuja proposta é 

uma revolução na linguagem cinematográfica do tempo, da descontinuidade, ou seja, 

trata-se de um filme que serve como o desfecho de sua estética do sonho, na qual ele já 

anunciava que almejava deixar de lado toda e qualquer estética e, com isso, finalmente 

abandonar as estruturas da linguagem cinematográfica imperantes em seu tempo),   

Glauber sempre buscou revolucionar aquilo que fazia, com o intuito final de dar um grito 

de denúncia contra a miséria, a fome, o horror, a alienação, enfim, todo o transe existente 

no Brasil, na América Latina e, afinal, no Terceiro Mundo. 

Esta também é apercepção de Antônio Pitanga a respeito deste aspecto da 

linguagem cinematográfica glauberiana. Na entrevista, ele enfatiza o anseio de Glauber 

pela “afirmação de uma cultura genuinamente brasileira, através do audiovisual”, assim 

como o rompimento levado a cabo por ele e por todo o movimento estético encarnado 

pelo Cinema Novo para “com todo o conservadorismo, com a colonização 

cinematográfica europeia, americana, moscovita. ” (Apêndice B - Entrevista com Antônio 

Pitanga, p. 158). Mesmo que o próprio Antônio Pitanga admita que levou alguns anos 

para realmente entender o interesse do diretor em fazer frente, em denunciar e condenar 

a exploração do homem pelo homem, ele afirma que todo o movimento épico encabeçado 

pela figura de Glauber Rocha já estava presente em sua obra desde a elaboração de 
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Barravento, seu primeiro longa-metragem, mesmo que ainda de uma maneira um tanto 

ou quanto incipiente. “Quer dizer, já tinha uma linha, talvez não desenhada, não pensada. 

Mas já tinha um vasto movimento para a questão épica.” (Apêndice B - Entrevista com 

Antônio Pitanga, p. 158). Portanto, a ruptura, o próprio conceito de “rompimento” para 

com a dita colonização cinematográfica estrangeira, é algo que está contido no 

movimento estético glauberiano desde os seus primórdios (ainda que, mais uma vez, de 

maneira incipiente em seus momentos iniciais) 41  e terá seu grande desfecho no 

lançamento de A idade da Terra, em 1980. Como já esclarecido no capítulo anterior (e 

reforçado pelas entrevistas com Sílvio Tendler e Antônio Pitanga), o último filme de 

Glauber Rocha será também o filme que irá apresentar a consequência última de seu 

abandono de toda e qualquer estética, já preconizado em estética do sonho: o rompimento, 

a negação, enfim, a violação dos ditames implicados na convenção da constância 

narrativa. Seja como “uma revolução na linguagem cinematográfica do tempo, da 

descontinuidade”, ou, nas palavras de Sílvio Tendler,42 seja como algo “muito simbólico, 

né, porque ele é o retrato, ele é o resultado de tantos outros A idade da Terra, que vêm 

acontecendo desde a década de 1960, 1070 e 1980, quando culmina com A idade da 

Terra, né?”. Já Antônio Pitanga43 afirma que A idade da Terra não se traduz tão somente 

na realização mais perfeita da linguagem cinematográfica renovadora preconizada por 

Glauber Rocha em A estética do sonho, mas também na consumação fílmica mais 

completa de sua busca, de sua procura, em suma, de sua aspiração por inovações, por 

renovações, por verdadeiras revoluções no campo da produção e reprodução de 

                                                           
41 É necessário destacar uma divergência presente nas entrevistas de Sílvio Tendler e Antônio Pitanga, qual 

seja, a do conteúdo inerentemente político ou estético da obra de Glauber Rocha. Para Sílvio Tendler, a 

ideologia não é um problema para o diretor. Tanto em termos políticos quanto artísticos, Glauber ocuparia 

a posição de uma “metralhadora giratória: atira pra tudo que é lado“ (Apêndice A - Entrevista com Sílvio 

Tendler, p. 145). Ou seja, para Tendler, Glauber não estaria preocupado com que sua obra e seus filmes (ou 

até mesmo ele próprio, como indivíduo) fossem coerentes, seja do ponto de vista político, seja do ponto de 

vista estético. Já para Antônio Pitanga, “A estética é a política! A coisa não está diferenciada! Não está 

separada, uma coisa da outra.”. (Apêndice B - Entrevista com Antônio Pitanga, p. 162). Em outras palavras, 

há, sim, no mínimo, uma conexão, uma continuidade, entre a estética e a política na obra de Glauber. A 

despeito desta aparente discordância, ambos concordam que a obra de Glauber realmente estava inserida 

no espaço da subjetividade, ou antes, da produção de novas formas de subjetividade. Logo, malgrado a 

divergência quanto ao conteúdo inerentemente político ou estético de sua produção fílmica, tanto Sílvio 

Tendler quanto Antônio Pitanga concordam que Glauber Rocha realmente estava preocupado em inovar, 

em renovar, enfim, em revolucionar a linguagem cinematográfica de sua época. Daí, sua diligência em abrir 

espaço na realização de todo e cada um de seus filmes para a apresentação, para a exibição de rupturas, de 

rompimentos, de gritos (para usar o termo de Antônio Pitanga) no campo da produção e reprodução de 

subjetividades. 
42 Apêndice A - Entrevista com Sílvio Tendler, p. 137. 
43 Apêndice B - Entrevista com Antônio Pitanga, p. 163. 
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subjetividades (campo este que, por sua vez, se encontra inserido, evidentemente, na 

esfera da produção cinematográfica, das criações provenientes do terreno do audiovisual). 

Dessa maneira, foram três as temáticas centrais (em termos de autores utilizados) 

com as quais a presente dissertação se ocupou: o processo de produção e reprodução de 

novas formas de subjetividade, em Michel Foucault; a questão das narrativas, em Walter 

Benjamin; e “a simultânea individualização e totalização própria às estruturas do poder 

moderno” (FOUCAULT, 2010, p. 283), também em Foucault. Todos os três filmes da 

“Trilogia da Terra” serviram como pedra fundamental tanto para a elaboração quanto para 

a defesa das propostas desta dissertação, propostas estas que serão, agora, balizadas. 

Já apresentamos anteriormente as percepções de Walter Benjamin e de Glauber 

Rocha quanto à estrutura e à agência (e, sobretudo, ao imperialismo). Estes conceitos, 

evidentemente que de maneira distinta, também se encontram presentes na produção de 

Stuart Hall, mais especificamente em Cultura e representação, onde examina a 

abordagem discursiva para a representação de Michel Foucault, com ênfase em três ideias 

principais. Primeiramente, enfatiza o conceito de discurso; em segundo lugar, a 

problemática do poder e do conhecimento; e, finalmente, a questão do sujeito. Abordando 

cada uma dessas ideias, iniciamos com uma questão: de que se trata o conceito de 

discurso? O discurso contém, segundo Foucault, tanto aquilo que define a linguagem, 

quanto aquilo que define a prática. Quer dizer, o discurso detém tanto o elemento da fala 

presente na linguagem, quanto o elemento da ação presente na prática. É ele o 

responsável pela definição e produção dos objetos do conhecimento, que detém a 

governança sobre os assuntos que podem ser significativamente tratados, abordados ou 

não, e que influenciam o estabelecimento prático de determinadas ideias e a utilização 

das mesmas naquilo que concerne à regulação das condutas individuais. O discurso 

compõe, em vista disso, todo um conjunto de formações discursivas específicas de 

determinados contextos, de determinados tempos históricos. Assim sendo, para além de 

estar contido em pronunciamentos, textos, ações e fontes (ou seja, na maneira de se 

pensar, ou ainda, nos estados de conhecimento em qualquer tempo, aquilo que Foucault 

chamou de episteme), o discurso também é responsável pela exclusão, pela limitação, 

enfim, pela restrição de quaisquer outros modos de conhecimento que não se adequem 

àquilo que é qualificado como aceitável ou inteligível (como muito bem posto no segundo 

capítulo). 
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Dado, portanto, o conceito de discurso, urge esclarecer, em seguida, a 

problemática do poder e do conhecimento, ou, em outras palavras, as relações entre 

conhecimento, poder e corpo na modernidade. É por intermédio do desenvolvimento de 

duas proposições fundamentais que Foucault se distancia do argumento da teoria marxista 

(qual seja, a de que justamente graças ao fato de todas as ideias de todas as épocas 

refletirem as bases econômicas das sociedades, a linguagem, a representação e o poder 

operam, por definição, de acordo com os interesses de determinada(s) classe(s) 

dominante(s) e que, consequentemente, toda e qualquer forma de pensamento 

sociopolítico não pode deixar de cair, não pode se abster da interação entre conhecimento 

e poder); a aplicação, ou ainda, a efetividade do poder/conhecimento (da relação entre 

poder e conhecimento) na formação discursiva de regimes da verdade; e a percepção do 

poder como um elemento de cunho capilar, não como algo proveniente de uma única 

fonte (seja esta a classe dominante, o Estado, o reino soberano, ou qualquer outro ator 

cuja dominação é percebida como acima de tudo e de todos), mas antes, como algo que 

permeia todos os níveis da existência social e que, por conseguinte, encontra-se em 

operação na extensão de todos os campos da vida social.44 

E, conjuntamente,45 

São estas, então, as posições ocupadas, os papéis exercidos pelo conceito de 

discurso e pela relação entre poder e conhecimento na abordagem discursiva de Michel 

Foucault. Resta esclarecer a disposição do sujeito no âmbito desta mesma abordagem. 

                                                           
44 Têm-se, aqui, duas citações sucessivas de Stuart Hall sobre a obra de Michel Foucault. A questão da 

“verdade” assume uma posição de menor importância na relação poder/conhecimento para este do que a 

discussão sobre o tema da sua aplicação e da sua efetividade. “Não há relação de poder sem a constituição 

correlativa de um campo de conhecimento que não pressuponha e constitua, ao mesmo tempo, relações de 

poder.” Tais palavras de Foucault denunciam a posição assumida por ele quanto a formações discursivas 

sustentando regimes da verdade. Quer dizer, não se tem algo que seria a “verdade” do conhecimento no 

sentido absoluto, mas antes “O conhecimento ligado ao poder não apenas assume a autoridade ‘da verdade’, 

como tem o condão de se fazer verdadeiro. Todo conhecimento, uma vez aplicado ao mundo real, tem 

efeitos reais, e nesse sentido, pelo menos, ‘torna-se verdadeiro’.” Consultar a segunda citação no anexo das 

Considerações Finais.  
45 Logo em seguida, Stuart Hall trata da inédita concepção de poder proveniente da obra de Michel Foucault. 

“Nós tendemos a pensar que o poder sempre irradia em uma única direção – do topo para baixo – e que 

vem de uma fonte específica – o reino soberano, o Estado, a classe dominante e assim por diante. Para 

nosso autor, no entanto, o poder não ‘funciona na forma de uma cadeia; ele circula. Ele nunca é 

monopolizado por um centro. Ele é implantado e exercido por uma organização como uma rede’ (Foucault, 

1980: 98).” Desse modo, o poder, para além de conter a real autoridade do Estado, da lei, do reino soberano, 

enfim, das classes privilegiadas, também se apresenta, também se torna presente em inúmeros circuitos 

localizados, táticas, mecanismos, efeitos, enfim, em consequências consideravelmente menores para a vida 

social. Logo, tem-se a capilaridade do poder em Michel Foucault, aquilo que ele chama de “rituais 

meticulosos” ou, ainda, a “microfísica” do poder. Consultar a terceira citação no anexo das Considerações 

Finais. 
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Antes de mais nada, ele detém um lugar fundamental na teorização foucaultiana, mesmo 

não sendo o detentor por excelência da posição soberana de autor da representação (como 

defendia a concepção tradicional do sujeito). O sujeito é, antes, produzido no discurso. 

Malgrado a capacidade do sujeito de produzir textos específicos, ele nunca poderá operar, 

atuar, fora dos limites particulares da episteme, da formação discursiva, do regime da 

verdade, enfim, dos limites próprios de uma cultura e de um período específicos. Nesse 

sentido, o sujeito encontra-se, literalmente, assujeitado às regras, às convenções, às 

disposições de poder/conhecimento características do quadro histórico no qual se 

encontra inserido. Nesta primeira acepção de sujeito, apresentam-se as formas peculiares 

de conhecimento oriundas do discurso tal como personificadas pelas figuras definidas 

como sujeitadas, como sujeitos. A título de exemplo, o criminoso individualizado, o 

homem louco, o homossexual, a mulher histérica são todos detentores de atributos, de 

atribuições a eles conferidas, e definidas como tal, pelo discurso. Além desta, a segunda 

acepção de sujeito apresentada por Foucault diz respeito à construção de posições de 

sujeito por parte de todos os discursos. Quer dizer, os discursos são também responsáveis 

pelo estabelecimento de lugares para o sujeito, ou seja, pela produção de âmbitos nos 

quais seus significados, seus entendimentos característicos, fazem sentido para o sujeito. 

O que se dá é, portanto, a formação do seguinte cenário: a todos os indivíduos é possível 

a autodistinção por intermédio de caracterizações de classe social, gênero, raça, etnia, 

entre várias outras; no entanto, o sentido delas lhes permanecerá distante, até o momento 

em que se identifiquem com as posições provenientes do discurso, aceitando o 

assujeitamento a suas regras, tornando-se, por conseguinte, sujeitos de seu 

poder/conhecimento. (HALL, 2016, p. 98-100). 

Para exemplificar a posição ocupada pelo sujeito na abordagem discursiva de 

Michel Foucault, Stuart Hall traz para sua obra o quadro de Diego Velázquez, Las 

meninas, analisado pelo próprio Foucault. Esta pintura, segundo o autor, é algo que nos 

traz informação e esclarecimentos sobre o funcionamento da representação e do sujeito. 

Mais especificamente, esta pintura é detentora de seu próprio tipo de conhecimento 

naquilo que diz respeito à teoria da representação e ao papel do sujeito. Isto é, seu 

subtexto, as mensagens por trás dela são justamente a representação e o sujeito. Em 

primeiro lugar, seu sentido parece depender da leitura específica que dela é feita. Apesar 

de todo o seu conteúdo ser bem visível, o espectador não pode jamais testemunhar o que 

o pintor está pintando. Quer dizer, Velázquez insere em Las meninas um pintor com sua 
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tela posta de costas para o observador da obra. Tudo que se encontra presente nesta 

depende, para a produção de seu sentido, tanto daquilo a que não se tem acesso (a tela do 

pintor na obra) quanto daquilo que se pode observar (as pessoas que testemunham o 

trabalho do pintor).46 

Por conseguinte, o discurso da pintura depende integralmente da figura do 

espectador que, ao se deparar com a imagem, completa o sentido desta mediante sua 

interpretação, mediante sua construção de um sentido para a mesma. O discurso da 

pintura, em vista disso, produz uma posição de sujeito para o espectador-sujeito. Trata-

se de um processo interdependente, no qual tanto a pintura quanto o espectador são 

necessários para a elaboração do sentido. Ele, na medida em que se sujeita ao discurso 

dela, e, consequentemente, transmuta-se no espectador ideal, detentor dos meios para a 

estruturação de seus sentidos (em uma palavra, seu sujeito). E ela, na medida em que 

necessita da presença dele para ter um sentido completo, já que ela somente pode chegar 

a significar alguma coisa a partir do momento em que o espectador a esteja apreendendo 

(logo, seu sentido é constituído no diálogo, na interlocução entre a pintura e o espectador). 

É esta a posição ocupada pelo discurso na construção do espectador como um sujeito: a 

criação de uma posição de sujeito para o sujeito-espectador, desde que este esteja 

olhando, apreendendo, enfim, produzindo um sentido para aquilo que observa. 

A argumentação de Foucault gira em torno da clareza de que, dada a maneira 

como se realiza o discurso da representação na pintura, seu sentido só pode ser observado, 

compreendido, a partir da posição do sujeito-espectador em frente a ela (que, por sinal – 

e muito adequadamente – é também a perspectiva a partir da qual uma câmera deveria 

filmar a cena). A escolha de Velázquez para a sua pintura é, então, “representar” o sujeito-

espectador como o soberano, como o senhor de tudo aquilo que pode apreender pela 

visão. Pois, afinal, o sujeito-espectador se encontra tanto na posição de sujeito da pintura 

(é ele o foco da mesma), quanto na posição de sujeito na pintura (para ele, há o 

                                                           
46 Não há muito o que comentar a respeito desta citação de Stuart Hall. A pintura de Vélazquez pode ser 

apreendida a partir de dois pontos de vista distintos: o de quem está a observar a imagem tendo em mente 

a infanta, e o de quem está a examinar a pintura tendo em mente o protagonismo do casal real. E, ainda que 

a presença deste casal seja tão somente de maneira indireta (o espelho no centro do quadro está a refleti-

los, e os figurantes “sentados” estão a mirá-los constantemente), pode-se muito bem afirmar que eles são 

tão importantes para o conteúdo da obra quanto a infanta, mesmo que o sejam por intermédio de uma 

espécie de processo de substituição. Para mais informações, consultar a quarta citação no anexo das 

Considerações Finais. 
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estabelecimento de uma posição de sujeito, mas ele também entende a obra a partir de 

uma percepção de suprema dominância, ou seja, também constrói sentido a partir dela). 

Por fim, passemos ao enfoque dos pontos de contato entre as contribuições das 

obras dos três autores. Decerto, Glauber Rocha, Michel Foucault e Walter Benjamin estão 

todos se debruçando sobre o processo de produção e reprodução da subjetividade no cerne 

da modernidade capitalista (tendo em mente, é claro, o seguinte fato: cada qual com seus 

respectivos contextos e problemas).  

O foco de Benjamin recai não apenas sobre as grandes inovações responsáveis 

pelas modificações em todas as técnicas de todas as artes ao longo da história, como 

também sobre as inovações mais recentes que deram lugar tanto ao advento de uma 

estetização da política quanto ao assentamento de uma politização da arte (ou ainda, mais 

uma vez, de uma possível dialética da politização da arte). Michel Foucault, por sua vez, 

debruça-se sobre as relações de poder (e não sobre as relações de sentido), partindo 

daquilo que denominou “as ciências sociais subjetivadoras”. Mais especificamente, sua 

abordagem discursiva para a representação aqui apresentada esclarece seu conceito de 

discurso, a problemática do poder e do conhecimento, a questão do sujeito e, além disso, 

a relação existente entre estas três ideias principais: a de que a formação discursiva do 

sujeito inserido em um regime da verdade específico, proveniente de uma cultura e de 

um período particulares, é responsável pela atribuição de significado, pela produção de 

sentido (e que, ademais, segundo o próprio autor, pode proceder tanto da estrutura quanto 

da agência, quer dizer, tanto do discurso quanto do sujeito em si). Glauber Rocha, por 

fim, encontra-se notadamente inserido e preocupado com o mundo subdesenvolvido, com 

o âmbito do subdesenvolvimento. 

O outro aspecto da “filosofia universal” não desapareceu. Mas a tarefa 

da filosofia como uma análise crítica de nosso mundo tornou-se algo 

cada vez mais importante. Talvez, o mais evidente dos problemas 

filosóficos seja a questão do tempo presente e daquilo que somos neste 

exato momento. Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que 

somos, mas recusar o que somos. Temos de imaginar e construir o que 

poderíamos ser para nos livrarmos desse “duplo constrangimento” 

político, que é a simultânea individualização e totalização própria às 

estruturas do poder moderno. A conclusão seria que o problema político, 

ético, social e filosófico de nossos dias não é tentar libertar o indivíduo 

do Estado nem das instituições do Estado, porém nos libertarmos tanto 

do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga. Temos 

de promover novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo 

de individualidade que nos foi imposto há vários séculos. (FOUCAULT, 

2010, p. 283). 
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Ao longo deste trabalho, procurou-se, primeiramente, corroborar a ideia de que a 

proposta do cinema épico-didático de Glauber Rocha, contida em cada um dos filmes da 

“Trilogia da Terra”, opõe-se às próprias raízes sobre as quais se estabeleceu a 

racionalidade política moderna pois, afinal, ela garante o advento, a composição de novas 

formas de subjetividade. Estas, por sua vez, possibilitam o enfrentamento do “duplo 

constrangimento político”, próprio às estruturas do poder moderno, porque tanto a 

individualização quanto a totalização se deparam com rupturas que propiciam (mas de 

maneira alguma garantem) a conscientização, a reflexão, enfim, o reconhecimento do 

transe imperante no Brasil, na América Latina, no Terceiro Mundo. 47  Para Michel 

Foucault, “A conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos 

dias não é tentar libertar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado, porém nos 

libertarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga.” (Idem). 

Assim sendo, tanto a filosofia como a proposta do cinema épico-didático de Glauber 

Rocha, ao conceber e ocasionar a produção e reprodução de novas formas de 

subjetividade, podem acabar por ocupar a posição de contestadoras do “duplo 

constrangimento político”, próprio às estruturas do poder moderno. Consequentemente, 

a proposta do cinema épico-didático de Glauber Rocha também se traduz numa vereda 

para a “recusa desse tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos”. 

(Idem). 

Em seguida, tem-se a questão das narrativas, em Walter Benjamin. Como já havia 

esclarecido no início destas Considerações Finais, os filmes da “Trilogia da Terra” podem 

ser considerados detentores de legítimas narrativas, nos termos benjaminianos. Isto 

porque a preocupação de Benjamin para com o “estado de exceção” (proveniente do 

                                                           
47 Cremos ser necessário esclarecer aqui por que, já há algum tempo, repetimos a sequência “Brasil, 

América Latina, Terceiro Mundo”? Porque ela traduz, de modo bem adequado, o escopo sociopolítico 

abarcado pelos enredos contidos em Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe e A idade da Terra. 

Neles percebe-se uma gradação dos universos narrativos: Deus e o Diabo na terra do sol se passa no 

coração do sertão, no Nordeste brasileiro; Terra em transe, na nação fictícia de Eldorado, contendo tanto 

elementos da história brasileira quanto da história latino-americana; A idade da Terra abandona 

completamente qualquer localização geográfica específica, no sentido de que o desenrolar da trama não se 

dá num espaço determinado, mesmo que as cidades de Brasília e Rio de Janeiro tenham sido usadas como 

cenários para o filme. Logo, ainda que sejam reconhecidas como as áreas da vida real, a falta de constância 

narrativa do filme impede que seus elementos sejam o foco principal como ocorreria em uma ficção linear. 

Ao contrário dos dois outros filmes que compõem a “Trilogia da Terra”, A idade da Terra não detém um 

foco principal e, antes, depende dos valores simbólicos oriundos das respectivas localizações geográficas 

que mobiliza (como Brasília e Rio de Janeiro, por exemplo, para edificar os alicerces de sua linguagem 

cinematográfica da descontinuidade). 
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apoderamento da tradição pelo conformismo) é análoga à preocupação demonstrada por 

Glauber Rocha para com o transe. 

Deixando de lado aqui a concepção de uma nova teoria do saber histórico, o transe 

com o qual se depara (a título de exemplo) nos casos de Deus e o Diabo na terra do sol e 

de Terra em transe se dá nos momentos em que a dicotomia impera sobre os mais diversos 

aspectos da realidade sociopolítica (novamente) do Brasil, da América Latina e do 

Terceiro Mundo. A pobreza de experiência e a “nova barbárie” de Benjamin são 

poderosos contribuintes para um estado de coisas afim, atribuído pelo autor ao advento e 

à ascensão do fascismo e de sua estetização da vida política. Como fazer frente, como se 

opor a este desenrolar da “nova barbárie”? Para além, é claro, da já evidenciada dialética 

da politização da arte, tem-se também as narrativas, com todas as suas mais variadas 

maneiras de expressão (tendo o provérbio sido concebido como uma espécie de 

“ideograma” de uma narrativa, por exemplo), que são o resultado último da manipulação 

da matéria-prima da experiência por parte daqueles que buscam a captura parcial dos 

rastros das interpretações/dos sujeitos, que colhem as inscrições do mundo/do poder, ou 

seja, os narradores. Ora, tanto Foucault quanto Benjamin defendem que, para resistir, 

para se opor aos abusos de poder da racionalidade política, deve-se, respectivamente, 

garantir a produção de novas formas de subjetividade que confrontem o “duplo 

constrangimento” político, ou seja, tanto a individualização quanto a totalização próprias 

às estruturas do poder moderno, e garantir-se o advento de uma nova teoria do saber 

histórico para se fazer frente ao conformismo que ocasiona o “estado de exceção”. 

Glauber Rocha, por sua vez, como já esclarecido anteriormente, também é um daqueles 

que buscam a captura parcial dos rastros das interpretações/dos sujeitos, ou ainda, que 

colhe as inscrições do mundo/do poder, tal como presentes no Brasil, na América Latina, 

no mundo subdesenvolvido, enfim, no âmbito do Terceiro Mundo. É aqui que se 

apresenta, portanto, este “cinema poético” de Glauber Rocha, em toda a sua originalidade.  

O cinema é instrumento de um novo lirismo e sua linguagem é poética 

justamente porque ele faz parte da natureza. O processo de obtenção da 

imagem corresponde a um processo natural – é o olho e o “cérebro” da 

câmera que nos fornecem a nova e mais perfeita imagem das coisas. O 

nosso papel, como espectadores, é elevar nossa sensibilidade de modo 

a superar a “leitura convencional” da imagem e conseguir ver, para 

além do evento imediato focalizado, a imensa orquestração do 

organismo natural e a expressão do “estado de alma” que se afirmam na 

prodigiosa relação câmera-objeto. Tal leitura convencional estaria 

intimamente ligada aos condicionamentos que nossa “razão estreita” 

impõe, na medida em que promove uma relação com o visível marcada 
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por objetivos de ordem prática e não respeita aquilo que de mais 

profundo existe nas coisas. Uma relação sensorial mais integral com o 

mundo e a apreensão de sua “poesia” tornar-se-ia possível graças à nova 

arte e seu poder de purificação do olhar. Ao celebrar fundamentalmente 

a relação câmera/objeto, tal liturgia do “olhar purificado” deve instalar-

se na brecha criada pela desintegração do espaço dramático e narrativo. 

Para que a verdade da Natureza e do “ser natural” que existe dentro de 

nós se revele, é preciso dissolver as concatenações narrativas e as 

tensões elaboradas dentro de convenções próprias ao teatro. Ou seja, 

para que a “objetividade” da imagem seja compatível com o cinema 

“poético” é preciso que ela se organize de modo a explorar as 

“revelações” vindas de cada relação câmera/objeto. É preciso abrir 

guerra contra o encadeamento dos eventos a partir de seus efeitos 

práticos, pois a narração os explora em sua “exterioridade” e não em 

sua “interioridade”. (XAVIER, 2017, p. 102 e 103). 

Todos os elementos abarcados pela “Trilogia da Terra” (sejam eles de natureza 

social, econômica, política, cultural, geográfica) são, de fato, uma resposta ao 

conformismo que se apodera da tradição para proporcionar a “nova barbárie”. E o são 

porque suas imagens, suas representações, suas alegorias foram responsáveis, sim, por 

denunciar o transe imperante no mundo subdesenvolvido e despertar a necessidade de se 

lançar na procura por alternativas viáveis à mesma estagnação de sempre. Portanto, são 

justamente os mecanismos cinematográficos recorrentemente inovados, revolucionados 

por Glauber Rocha, que renovam a maneira como a experiência é transmitida e exprimida. 

Ao assim fazê-lo, permitem a recuperação (evidentemente, até certo ponto) do passado 

sem, destarte, provocar a infiltração de estilhaços do messiânico no momento presente, 

no “agora” do mundo subdesenvolvido. 

Neste ponto de nosso trabalho, gostaríamos de dar início à determinação dos 

pontos de contato entre as obras dos autores propriamente ditas e, principalmente, pôr em 

evidência o desenvolvimento (mas não o resultado) último da estética própria do diretor 

do Cinema Novo. Anteriormente, enfocamos a violência, ou antes, a estética da violência 

contida na proposta do Cinema Novo que, segundo Glauber Rocha, partia da própria 

estrutura, do próprio discurso da estrutura, com o intuito de conscientizar o público a 

respeito da existência da mesma. Daí derivaria o advento da elaboração de uma nova 

agência (ou até mesmo de novas agências). A partir desta estética da violência, contudo, 

Glauber irá apoiar-se, subsequentemente, em uma nova perspectiva, um tanto ou quanto 
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diferente, mas não inteiramente divergente daquela. Novamente, nas palavras do 

diretor:48 

Então, para além da violência, ou ainda, para além de uma estética da violência, 

uma arte revolucionária cuja pedra fundamental seja precisamente uma impossibilidade 

de compreensão da mesma por parte da razão dominadora, ou seja, uma desrazão, um 

irracionalismo liberador capaz de transcender ao esquema racional de opressão. Em 

primeiro lugar, aquilo que é apresentado por Glauber como o abandono de toda e qualquer 

estética se traduz muito bem, para efeitos de tudo aquilo que foi apresentado até agora 

sobre Walter Benjamin, em uma nova aplicação da ideia de politização da arte por 

intermédio da determinação de uma dialética inédita da politização da arte. Qual seja, a 

de que do conflito, do desligamento da razão burguesa por parte dos revolucionários, 

concomitantemente à união com as estruturas mais significativas da cultura popular, 

advirá um novo signo revolucionário que, para além da tomada política do poder, terá em 

vistas a liberação completa e total da razão repressiva. Em suma, tanto Glauber Rocha 

quanto Walter Benjamin estão se debruçando sobre o processo de produção e reprodução 

da subjetividade naquilo que diz respeito à arte, à obra de arte no âmago da modernidade 

capitalista. Deve-se levar em conta, evidentemente, o fato de que ambos estão trabalhando 

com seus respectivos contextos (quais sejam, a evolução da ideia de arte e a ascensão do 

fascismo, para Walter Benjamin, e, para Glauber Rocha, a problemática do 

subdesenvolvimento, e a posição na qual se encontra o mundo subdesenvolvido, o 

Terceiro Mundo). Em segundo lugar, já quanto à questão do sujeito presente em Michel 

Foucault, Glauber Rocha está tanto agora quanto anteriormente fazendo referência em 

seus filmes à compreensão da fome latina (assim como, segundo o próprio, todo o restante 

do Cinema Novo). Mesmo que tenha havido alterações no tema de seus filmes ao longo 

do tempo, ele recorrentemente põe em evidência a condição de dependência econômico-

                                                           
48 Um novo signo revolucionário cuja primeira configuração é “O encontro dos revolucionários desligados 

da razão burguesa com as estruturas mais significativas desta cultura popular”. Esta “cultura popular” é, 

segundo o diretor, “a linguagem popular de permanente rebelião histórica”. Logo, a defesa feita por Glauber 

Rocha, na Estética do sonho, do abandono de toda e qualquer estética está inserida na oposição ao esquema 

racional de opressão imperante no âmbito do subdesenvolvimento. O que urge fazer é adotar a ideia da 

revolução como uma impossibilidade de compreensão para a razão dominadora. E assim faz o cineasta ao 

almejar desligar-se completamente da razão burguesa (mediante seu desejo de abandonar completamente 

toda e qualquer estética), e ao buscar tocar “pela comunhão” o ponto vital da pobreza (que é o misticismo, 

“a única linguagem que transcende ao esquema racional de opressão”, garantindo também, desse modo, o 

encontro de seu “desligamento da razão burguesa” com “as estruturas mais significativas da cultura 

popular”). Eis, portanto, o conteúdo da “iluminação espiritual” de Glauber Rocha na Estética do sonho. 

Para mais informações, consultar a quinta citação no anexo das Considerações Finais. 
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política na qual se encontra o mundo subdesenvolvido, o Terceiro Mundo. Ao fazê-lo, 

retira (ou, pelo menos, busca retirar) o espectador da condição de aceitação, de 

conformidade quanto à opressão, à razão dominadora, enfim, ao esquema racional de 

opressão cuja força se encontra presente tanto do ponto de vista da violência material 

quanto do da mentalidade conformista, estagnante, resignada de todos que se encontram 

inseridos no espaço do subdesenvolvimento. Daí, compreende-se não somente a 

necessidade de abandono de toda e qualquer estética por parte do diretor, em um momento 

mais tardio, mas também a composição de uma nova forma de subjetividade (ou seja, de 

uma nova forma de elaboração de sujeitos). Do ponto de vista foucaultiano (tal como 

apresentado anteriormente por Stuart Hall), o regime da verdade predominante no espaço 

do subdesenvolvimento é abordado por um discurso que, malgrado suas origens nos 

próprios paradigmas do regime da verdade, põe em questão as bases nas quais nasceu 

para empreender (ou, pelo menos, tentar empreender) a conscientização do público 

quanto ao subdesenvolvimento e, daí, levar a cabo uma nova formação discursiva de 

sujeitos, cientes desta(s) nova(s) possibilidade(s) de agência. O que Glauber empreende 

aqui (ao negar a violência, a estética da violência, ou ainda, toda e qualquer estética), é 

admitir, precisamente, que para se atingir a verdadeira liberação dos paradigmas 

dominantes da razão opressora, do esquema racional de opressão, deve-se abraçar um 

esquema que seja a antítese dele. Logo, algo de irracional, de incompreensível para a 

razão dominadora. Todavia, a liberação da razão repressiva, do regime da verdade 

dominante, deve partir de suas próprias estruturas. É somente mediante esta subversão 

dos paradigmas estabelecidos (e do seu eventual abandono) que o subdesenvolvimento, 

que a situação de subordinação na qual se encontra o mundo subdesenvolvido, o Terceiro 

Mundo, poderá ser posta em questão e, talvez, solucionada. Isso porque, malgrado a 

tomada política do poder, se não houver mudanças, alterações significativas nos 

paradigmas, nos preceitos discursivos imperantes, o êxito revolucionário permanecerá 

além do alcance daqueles que o almejam. 

A propósito, isto que Glauber chama, na citação acima, de “iluminação espiritual”, 

tem muito daquilo que é apresentado por Homi Bhabha em sua entrevista com Jonathan 

Rutherford sobre o tema do “Terceiro Espaço”. Nomeadamente, naquilo que diz respeito 

à ideia da “diferença cultural”. Destarte,49 

                                                           
49 Homi Bhabha relata, numa entrevista a Jonathan Rutherford, a construção de seu conceito de “diferença 

cultural” na presente citação. Criticando o uso do conceito liberal relativista, “diversidade cultural”, o autor 
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Provém de toda esta produção de Homi Bhabha a noção de hibridação que, 

decorrendo igualmente da genealogia da diferença e da ideia de tradução, ocasiona aquilo 

que se convencionou chamar o “Terceiro Espaço”, ou seja, a junção de ambos os 

elementos possibilita a emersão de novas posições, de novas estruturas de autoridade. A 

histórias deslocadas dessa maneira, a novas iniciativas políticas levadas a cabo nestes 

termos, pode-se muito bem atribuir a configuração de produtoras e reprodutoras de 

agência, ou, em outras palavras, de subjetividade. Como se percebe ao consultar-se o 

trecho da entrevista apresentado na nota anterior, todas as formas de cultura se encontram 

no seio de um processo recorrente de hibridação. Por isso mesmo, estão carregadas do ato 

de tradução cultural que, por definição, nega todo e qualquer essencialismo característico 

de uma determinada cultura. É este esclarecimento a respeito da disposição de todas as 

formas de cultura que também pode ser apreendido a partir das partes da obra de Glauber 

Rocha aqui apresentadas. Não é por mero acaso, afinal de contas, que, mesmo ao fazer a 

defesa do irracionalismo, da desrazão como de suma importância para o legítimo êxito 

revolucionário, ele não abre mão daquilo que chama de “misticismo”. Este ator, composto 

pela mística religiosa, pela mística política, cuja maior expressão é a própria revolução, 

todavia, faz-se valer da cultura popular, dos mitos brasileiros originais, enfim, das 

próprias raízes de onde advém a linguagem popular, para fundar as bases, para arquitetar 

a pedra fundamental, a primeira configuração de um novo signo revolucionário. Donde a 

noção de hibridação, o “Terceiro Espaço” (dado o início de novas possibilidades de 

agência, de subjetividade, a partir das estruturas já estabelecidas), ou, pelo menos, algo 

similar, presente nas construções artísticas, nas elaborações estéticas, em síntese, na obra 

de Glauber Rocha e, principalmente, em sua abordagem do mundo subdesenvolvido (ou 

ainda, do Terceiro Mundo), ou melhor, da própria questão do subdesenvolvimento.50 

                                                           
leva a cabo uma análise dos limites (do gume) da noção de Ocidente (ou da cultura ocidental), de seu 

liberalismo e de seu relativismo. Ao assim fazê-lo, empreende a defesa da incomensurabilidade da 

“diferença cultural”. Quer dizer, empreende a defesa de que é muito difícil (mesmo contraproducente e 

impossível) tentar (e ser bem-sucedido em) juntar diferentes formas de cultura, esperando que elas possam 

acabar por coexistir facilmente. Trata-se, sobretudo, de enfatizar que os modos pelos quais as práticas 

culturais edificam seus próprios sistemas de significação e organização social não são passíveis de serem 

compreendidos por intermédio de um conceito particular universal (em outras palavras, os conceitos de 

“humanidade”, “classe” ou “raça” não dão conta do processo de compreensão, do processo da busca de 

compreensão de todas as formas de diversidade cultural). Para mais informações, consultar a sexta citação 

no anexo das Considerações Finais. 
50 Ismail Xavier, autor do prefácio da versão de 2004 de Revolução do Cinema Novo, evidencia nesta 

citação o comprometimento de Glauber Rocha com a legitimação da violência como “verdade civilizatória” 

e essência última de sua proposta do cinema épico-didático. Ultrapassando os limites estabelecidos nos 

termos clássicos da ideologia, o diretor do Cinema Novo (ou, pelo menos, o problema da posição e da 

intervenção nele e em sua obra) não se encontra no interior da esfera racional (embora também não esteja, 
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Finalmente, urge estabelecer as bases da última temática central com a qual a 

presente dissertação se ocupou. Seria ela “a simultânea individualização e totalização 

própria às estruturas do poder moderno” (FOUCAULT, 2010, p. 283). Cabe admitir que 

este ponto se encontra indissociavelmente ligado à composição de novas formas de 

subjetividade. Contudo, para efeitos desta dissertação, procuraremos designar, com certo 

afinco, determinados componentes da “Trilogia da Terra” que se encaixam mais nesta 

temática do que nas duas anteriores. Entre eles, iniciamos com a personagem de Paulo 

Martins, de Terra em transe. Há em seu interior este “duplo constrangimento” político. 

Trata-se de algo que não fica muito claro na trama (a nosso ver, mais por conta da má 

qualidade do som, do que por qualquer outra coisa), mas Paulo Martins é o protegido de 

Porfírio Diaz. No início do filme, Martins reconta como tudo começou: ele queria se 

afastar de seu patrono para tentar “começar tudo sozinho”. Desejando escolher seus 

próprios caminhos e se afastar de sua condição de mero poeta a serviço de Diaz, Martins 

resolve deixar a poesia de lado e começar a escrever sobre coisas mais sérias, como ideias 

políticas. Posteriormente, ao trair Porfírio Diaz, revelando para toda a nação a trajetória 

repleta de traições e manipulações por parte de seu antigo senhor, toma a decisão de 

encontrá-lo novamente, desta vez, “carregado de ódio e de remorso”. Na reunião dos dois, 

Diaz lembra-lhe que havia sido ele quem deu ao poeta as primeiras oportunidades e que, 

por isso, a “amizade” dos dois deveria estar acima da “baixa linguagem dos interesses 

políticos”. Além deste momento em particular, Martins também demonstra grande 

condescendência para com a população rural da província de Alecrim, após a eleição de 

Felipe Vieira para o posto de governador. Na verdade, Martins, apesar de proclamar e 

desejar apenas o melhor para Eldorado, demonstra, em geral, bastante descrença quanto 

à suposta “voz do povo”. Paulo Martins representa, no transcorrer de Terra em transe, 

tanto a classe dos intelectuais, quanto a si mesmo, como poeta. Ele contém o aspecto 

totalizador de Eldorado (como intelectual relacionado diretamente ao estamento político 

superior por intermédio da figura de Porfírio Diaz, que, por sinal, não deseja que ele se 

envolva com a política, mas que se limite pura e exclusivamente a escrever suas poesias), 

assim como traz em seu âmago o ímpeto, a ambição de “começar tudo sozinho” (ao 

                                                           
necessariamente, excluído dela). Nas palavras de Ismail Xavier, Glauber Rocha propõe que “A Razão, 

como terreno exclusivo da disputa da verdade (ou da legitimidade de uma ação), é um preconceito burguês, 

instrumento da repressão e das manobras coloniais etnocêntricas, antipopulares, conduzidas em prejuízo 

dos três continentes que compõem a geopolítica da fome. Não é, portanto, a partir da reflexão dos 

intelectuais-professores que o oprimido chega à luz e parte para a resistência, mas pelo que ele vive em sua 

própria experiência, geradora do sentimento de absurdo e da revolta, fonte da violência que faz história”. 

Para mais informações, consultar a sétima citação no anexo das Considerações Finais. 
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procurar se afastar de Diaz, denunciar a miséria e o subdesenvolvimento de Eldorado e 

defender Vieira como uma alternativa viável ao conservadorismo de Diaz). É claro que, 

naquilo que diz respeito a este “duplo constrangimento”, a figura de Paulo Martins 

evidencia (deliberadamente, neste sentido) a contradição da simultânea individualização 

e totalização própria às estruturas do poder moderno (pois ambos são também 

simultâneos, concomitantes em sua figura), e sua dificuldade, os inúmeros obstáculos 

com os quais se depara em sua trajetória por Eldorado para conseguir, de fato, criar algo 

genuinamente seu. Ele é um personagem pleno desta oposição. Conforme já esclarecido 

na abordagem anterior de Terra em transe, ele não consegue ser bem-sucedido em seu 

enfrentamento da implacável ascensão de Diaz ao poder. No entanto, assim como a 

personagem do Cristo-Negro, de A idade da Terra (que também oscila entre as posições 

de subordinação à figura de John Brahms e de porta-voz dos movimentos de 

descolonização na África e na América Latina), e de Manuel em Deus e o Diabo na terra 

do sol (cuja trajetória fílmica é inexoravelmente repleta de passagens pelos mais diversos 

movimentos do sertão nordestino, seja a via messiânica, seja a alternativa do cangaço, 

seja o serviço prestado como jagunço, seja o ato de violenta rebelião contra a figura do 

coronel em princípios do filme, ou ainda, a permanente corrida em direção ao mar ao final, 

Manuel se encontra constantemente à procura de uma alternativa para a miséria de 

sempre), Paulo Martins não pode jamais se subtrair a esta fundamental busca de uma 

alternativa (ou, até mesmo, de alternativas) para o “duplo constrangimento” político 

próprio às estruturas do poder moderno (ou, no mínimo, de algo análogo a ele). 

Em vista disso, também procurou-se estabelecer que os filmes que compõem a 

“Trilogia da Terra” estão lidando com a questão deste “duplo constrangimento” político, 

nos termos foucaultianos. É claro que, com isso, não se está afirmando que o diretor se 

encontra, literalmente, inserido num eixo de discussão, de reflexão teórica a respeito desta 

proposta conceitual proveniente da obra de Michel Foucault. Antes, defende-se aqui que 

a estética cinematográfica resultante da proposta do cinema épico-didático de Glauber 

Rocha, ao anunciar rupturas para com o inegável transe prevalecente na esfera do 

subdesenvolvimento, possibilita pôr em questão o “duplo constrangimento” político (ou, 

novamente, no mínimo algo que lhe seja análogo) preeminente no Brasil, na América 

Latina, enfim, no Terceiro Mundo. Destarte, para recuperar uma última vez os termos nos 

quais foi definido anteriormente o transe, todo um conjunto, toda uma série de 

dicotomias, de oposições entre o arcaico e o moderno, o desenvolvimento e o 
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subdesenvolvimento, a riqueza e a miséria, inserida num contexto, num meio ambiente 

imerso em estagnação, desesperança, e submetido à reprodução de uma linguagem 

relacionada a determinada estrutura, define o teor do “duplo constrangimento” político 

(ou de algo que lhe seja semelhante) aqui abordado. De fato, os filmes que compõem a 

“Trilogia da Terra”, ao levar em consideração e pôr em pauta os elementos sócio-

históricos do período no qual se inserem (o golpe militar de 1964 e a Guerra Fria, a título 

de exemplo), assim como também os elementos estéticos característicos da cultura 

popular brasileira e das inúmeras facetas da história brasileira, da história latino-

americana, da história do subdesenvolvimento (o carnaval, o conflito de classes, o sertão 

nordestino, as religiões de matriz africana ou europeia, ou mesmo das duas, a urbanização 

tardia, a desigualdade socioeconômica, o imperialismo norte-americano, a violência e a 

miséria como elementos recorrentes na vida de inúmeras pessoas; em suma, as realidades 

estruturais preponderantes não somente nos âmbitos do Brasil, da América Latina e do 

Terceiro Mundo, mas também nas narrativas de Deus e o Diabo na terra do sol, Terra 

em transe e A idade da Terra), levam à conclusão de que “o problema político, ético, 

social e filosófico de nossos dias não é tentar libertar o indivíduo do Estado nem das 

instituições do Estado, porém nos libertarmos tanto do Estado quanto do tipo de 

individualização que a ele se liga” (FOUCAULT, 2010, p. 283). Para o caso específico da 

“Trilogia da Terra”, teríamos a libertação do transe por meio de todo um conjunto de 

rupturas para com a estética cinematográfica de então, compondo aquilo que seria a 

proposta do cinema épico-didático do diretor, lócus de alternativas, de ideias para o 

enfrentamento do “duplo constrangimento” político, isto é, da simultânea 

individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno (ou, novamente, de 

algo que seja, no mínimo, análogo a ela, tendo em mente, para o caso da presente 

dissertação, os horizontes abrangidos pelos três filmes que compõem a “Trilogia da Terra”, 

quais sejam, o Brasil, a América Latina, e, finalmente, o Terceiro Mundo). 
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APÊNDICES 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada do cineasta Sílvio Tendler 

Apresentação do entrevistador e da pesquisa: garantia de que não existem respostas certas 

ou erradas, e dos pormenores da gravação. 

1. Vida profissional 

A. O primeiro documentário que o senhor realizou, em 1968, dizia respeito à Revolta da 

Chibata. Entretanto, os negativos originais foram queimados em virtude da repressão 

política vigente na época. O que significou este processo para o senhor?  

B. Há quantos anos o senhor trabalha com cinema? 

C. Em 1970, o senhor decidiu mudar-se para o Chile, devido à vitória de Salvador Allende 

e, em 1972, para a França, tendo em vista sua formação pessoal. Como era o clima 

sociopolítico do período? 

D. Naquilo que diz respeito à sua formação profissional, até que ponto ela contribuiu para 

a sua produção fílmica? 

E. Muitos de seus filmes são classificados como “biografias históricas de cunho social”. 

Qual foi/é a motivação por trás da escolha deste gênero fílmico? 

2. Experiências cinematográficas 

A. Com quantos anos o senhor teve sua primeira experiência com o cinema? 

B. Tratava-se de uma projeção ao ar livre ou numa sala de cinema? 

C. Quais eram os diretores mais marcantes da época? 

D. Qual era a sua relação com os outros espectadores? 

E. Tem lembranças de episódios de censura ou conflitos nas sessões? Isso era comentado? 

3. Cinema Novo 

A. Tendo o Cinema Novo sido composto de três momentos específicos (1960-1964/1964-

1968/1968-1972), quais foram as principais mudanças que se deram entre sua formação 

e seus momentos finais? 

B. Quais eram os principais problemas tratados pelos diretores do Cinema Novo? 

C. Quais foram os filmes mais marcantes? 

D. Os diretores tinham formação específica? 

E. A divulgação/propaganda dos filmes era forte ou fraca? 

F. Em média, as críticas eram positivas ou negativas? 

G. Em média, as reações dos espectadores eram positivas ou negativas? 
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H. Na sua opinião, o Cinema Novo era um movimento unificado ou fragmentado? 

I. Qual era o lugar ocupado pelo diretor Glauber Rocha no seio do movimento? 

J. Até que ponto o diretor Glauber Rocha/seus filmes representavam o movimento? 

K. Na sua opinião, qual foi a motivação que levou Glauber Rocha a realizar a chamada 

“Trilogia da Terra” (Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe, A idade da Terra)? 

L. Na sua opinião, qual é a imagem que se tem na atualidade de Glauber Rocha e, mais 

especificamente, de sua obra? 

M. No decorrer de meus estudos sobre Glauber Rocha e sua obra, um tema em particular 

chamou minha atenção: sua busca pelos “signos-símbolos” que regeram a história do 

Brasil. O senhor saberia dizer do que se trata essa busca? 

 

APÊNDICE A – Entrevista com Sílvio Tendler 

 

L: [Qual era] o lugar ocupado por Glauber, não só no Cinema Novo, como também no 

cinema internacional?51 

Sílvio: Ele me viu, ele me reconheceu, ele não sabia de onde. Ele estava completamente 

maconhado. O Glauber era lisérgico. O Glauber era uma coisa lisérgica. Ele me contou, 

estava eu e minha mãe, ele parou, ficou me olhando, rodou em volta de mim e foi embora. 

E, logo depois, isso aí foi em 72. Em 73, eu fiz um filme sobre o Chile, e precisei do 

material do Renzo Rosselline, filho do Roberto Rosselline. Ele tinha uma produtora em 

Paris e em Roma. Eles tinham filmado muito com Salvador Allende, e tal, e eu fui lá 

buscar imagens. E aí o Renzo foi me buscar no aeroporto, muito simpático, e tal, e aí me 

perguntou: “Que você acha, vai abrir o Brasil ou não vai?” Era aquele período de transição 

do Médici pro Geisel. “Eu pessoalmente não acredito, não acredito em nada disso, são 

militares e tal.” Aí ele falou: “É que estão dizendo que vai abrir.” Aí eu fiquei na minha. 

E, no dia seguinte, fui ao escritório do Renzo, e aí chegaram o Glauber e o Marcos 

Medeiros. O Glauber estava montando um filme lá. Estava montando...  

L: ...Câncer? 

S: Não. Câncer era um filme brasileiro. Era um filme italiano dele. 

                                                           
51 Como indicado mais abaixo, não fizemos, de fato, esta pergunta. No momento em que entrei para 

começar a entrevista, ele simplesmente começou a falar e eu liguei o gravador. Coincidentemente, ele 

acabou por responder a esta pergunta do roteiro. 
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L: Claro? 

S: É. Estava montando Claro. Não! Ele estava montando História do Brasil, que ele tinha 

começado a fazer em Cuba, se desentendeu lá com os cubanos, e foi pra Itália terminar o 

filme. E aí ele chega no escritório, já 11 horas da manhã, já lá nas alturas, já bem fumado 

[risos], e aí ele, você não entende o Glauber sem o seu lisérgico. Você não entende o 

Glauber. O Glauber é um luterano, em Deus e o Diabo, e, a partir do Dragão da maldade, 

ele vira lisérgico. E aí ele vai entrando nuns baratos loucos. E aí, ele chega com Marcos 

Medeiros, e o Renzo, o Renzo provoca: “E aí, Glauber, vai abrir no Brasil? Como é que 

vai ficar?” E aí, o Glauber me vê, e joga pra plateia: “O mundo agora vai ficar muito 

complicado. Esse negócio de Setembro Negro na Jordânia, o Kissinger. O mundo tá 

fechando. O Brasil vai fechar totalmente.” Traçou um quadro muito mais sombrio do que 

eu tinha visto. E aí, quando ele saiu da sala, o Renzo riu e falou: “Semana passada, ele 

falou exatamente o contrário, o oposto.” Então, ele era essa figura, entendeu? Ele não 

tinha uma linearidade. Ele era um agregador, porque ele agregou o Cinema Novo, agregou 

o Cinema Latino-americano, participou dos encontros de Pésaro. Era uma Santíssima 

Trindade [em termos de cinema], era ele, o Godard e o Pasolini. Mas também era um 

desagregador, era aquele cara que você ia entrevistar ele, e ele esperava alguma coisa de 

você, e falava exatamente o oposto do que você queria ouvir. Então, ele é esse turbilhão. 

Mas ele é um cara fundamental na revolução da arte, da cultura, do cinema... e ele também 

foi uma intuição pura, no caso, por exemplo, do Festival de Veneza. A Ana Maria 

Magalhães me contou que eles chegaram lá... eu tenho essa fala dela filmada e gravada, 

e ela me falou que eles perceberam que... o cinema tinha mudado. Que, na verdade, 

Veneza era um grande festival de esquerda na Europa, que desde 68 estava meio que 

experimental, e que naquele ano ele voltava da premiação. E ele chegou com Idade da 

Terra pra revolucionar o cinema. Ele propõe uma revolução na linguagem 

cinematográfica do tempo, da descontinuidade. E aí, ele chega lá, é retrospectiva do 

George Lucas, cinema americano. E aí ele ficou puto. E ele fez aquele discurso, que a 

Ana Maria falou, ele fez um discurso em defesa das nossas cinematografias do Terceiro 

Mundo. E ela falou: “Glauber, você não pode falar isso.” E ele disse: “Eu posso.” Ele 

sabia o que ele estava fazendo. 

L: Já começamos bem porque o senhor já respondeu à primeira pergunta que ia fazer. Que 

seria o lugar ocupado pelo Glauber, não só no seio do Cinema Novo, como também no 

seio do cinema internacional. Acho uma boa primeira resposta. Então, se o senhor 
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permitir, posso continuar no seio do Glauber [quer dizer, na parte do roteiro da entrevista 

que diz respeito a Glauber Rocha] ou posso começar por aí, pela introdução, que seria... 

S: Não, faz o que você quer. Você está fazendo o seu trabalho. Trabalho acadêmico tem 

que ser careta. [Risos]. Tem que ser antiglauberiano, mano. [Risos] 

L: Bom, então, até que ponto o Glauber, os filmes dele representavam o Cinema Novo? 

S: Eu vou te responder com Nelson Pereira dos Santos. Cinema Novo é quando Glauber 

estava no Rio de Janeiro. Na verdade, o Cinema Novo é uma invenção do Glauber. Aí, é 

o que eu te falo, que o Glauber é um agregador/desagregador. Porque o Glauber, na Bahia, 

ele sempre foi um agregador; ele criou a Revista Mapa, ele criou os jograis, em que as 

pessoas recitavam poesias, em que as pessoas tinham atitudes culturais, ações culturais. 

E ele era, então, um cara que mobilizava as pessoas. Quando veio a Revolução Cubana... 

imagina aquele menino baiano lá de...  

L: Vitória da Conquista...  

S: Vitória da Conquista, morando em Salvador, escrever para os cineastas cubanos 

propondo um trabalho de integração entre o cinema cubano e o cinema brasileiro. Anos 

60, isso. Anos 60. O Glauber é de 47, né, 17, 18 anos, o Glauber tenta fazer o contato com 

o cinema cubano. Aí ele se organiza na Bahia. Não é só ele. É tudo em volta de um cara 

muito importante, chamado Walter da Silveira, que é um grande intelectual, mistura de 

cristão com comunista. Era também uma Santíssima Trindade: era o Walter da Silveira 

na Bahia, Alex Viany no Rio, e o Paulo Emílio Salles Gomes em São Paulo. Que eram os 

caras que motivavam os jovens nessa busca por cinema, linguagem, fazer filmes, ver 

muito filme. Eles, na Bahia, viam tudo. Então, o Glauber está dentro desse movimento, e 

aí, ele vira um agregador. Ele junta com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, os que estavam 

se articulando meio que em torno do... tem o CPC da UNE, que é mais ou menos nesse 

momento. Tem o Joaquim Pedro de Andrade, que é um pouco mineiro também. O Leon 

Hirszman, que tem o cineclube da Engenharia, é colega de turma do Zelito Vianna, do 

Joaquim de Assis. E aí eles vão se organizando, e criam, eles se chamam, eles se 

autointitulam “Sete Samurais”, o pessoal da rua da Matriz. É o Cacá, é ele, é o Gustavo 

Dahl, é o Joaquim, Leon, não sei se o Davi Neves, e Paulo César Saraceni. E aí eles vão 

se organizar em termos do que é chamado de movimento, mas, na verdade, são um bando 

de garotos querendo fazer cinema. E o Glauber é o articulador disso. Então, você me 

pergunta se o Glauber representa o Cinema Novo. Ele é o Cinema Novo. E ele é o Cinema 
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Novo em transição. Ele é um vulcão. Ele é um furacão. Meu filme tem até uma das 

sequências que eu chamo Glauber, Glauberes, porque não é um. O Glauber, ele tem os 

filmes surrealistas dele, experimentais, os curtas-metragens, que ele faz no começo da 

carreira, O pátio. Ele tem um filme que ele nunca terminou de montar, e que eu consigo 

colocar o Maciel contando a história do filme, no filme do Glauber, que é um filme que 

fala, inclusive, de homossexualidade, num momento em que o assunto não se falava. 

L: Nem se pensava nisso. 

S: Nem se pensava nisso. O homossexual era uma figura, no máximo, discreta. Quando 

não reprimida. Quando não discriminada. Era aquele cara que todo mundo sabia que era, 

e, por respeito, ninguém falava nada. Ele era discriminado. E o Luiz Carlos Maciel conta 

a história do filme, que o Anatole, que na vida real era homossexual enrustido, tem que 

segurar o pau do Luiz Carlos Maciel [Risos]. 

L: Eu nem sabia. 

S: Eu passei minha vida, eu passo minha vida juntando caquinhos. Então, esse é um 

caquinho que eu juntei. Tem duas coisas que eu descubro, que são absolutamente geniais: 

uma, que eu juntei o caquinho, o Maciel conta que o Glauber obriga o Anatole a segurar 

o pau dele (Maciel) dando um esporro, isso, isso tá no filme, “Nunca mais vai filmar, não 

sei o quê, e tal”, e eu tinha uma amiga, baiana, que conheceu o Glauber, conheceu esse 

povo todo, e falou: “Olha, pro Anatole deve ter sido uma cena muito dolorosa porque ele 

era homossexual, era enrustido, ninguém sabia.” Tem esse Glauber, né, que começa a 

fazer cinema. Com Barravento, ele pega uma carona, porque não é um filme dele, é um 

filme do Luiz Paulino dos Santos. E aí teve uma briga entre o produtor e o Luiz Paulino, 

e o filme não acaba, e o Glauber diz: “Me dá isso, que eu acabo.”, aquela impulsividade 

dele. E ele termina o filme. O filme é muito lindo. Já tem uma “glauberidade” ali dentro, 

mas não é um filme original dele. O dele é o Deus e o Diabo na terra do sol, que é um 

filme absolutamente genial, que é o que eu mais gosto do Glauber. Se você me perguntar: 

“Qual é o filme do Glauber que você mais gosta?”, pra mim, é o Deus e o Diabo. E o 

Deus e o Diabo é um filme que é um faroeste. Ali o Glauber gosta muito do John Ford. 

Ali, você vai encontrar John Ford e Eisenstein. O Eisenstein está muito presente no 

Dragão da maldade, aquela cena picotada, do Dragão da maldade atirando dos dois 

lados. Mas o Deus e o Diabo é o Glauber. E aí o Glauber fica famoso. Explode. Tem 24 

anos de idade. E ele meio que surta e vai pro mundo. Ele é aplaudido no mundo inteiro. 
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Vai pra Pésaro. Ele vira um ícone da linguagem cinematográfica, de uma geração que 

está explodindo. Está explodindo no Cinema Novo, no Brasil. Está explodindo na França, 

com o Godard. E está explodindo na Itália, com o Pasolini. Tem outros vários cineastas 

que também estão renovando a linguagem naquele momento, mas esses três têm 

características muito curiosas porque, originalmente, eles não eram nada do que eles se 

tornaram. O Pasolini era um professor de Literatura comunista, e aí ele faz o melhor 

evangelho que já se fez na história do cinema. O evangelho segundo São Mateus é uma 

obra de arte, é uma obra de arte cinematográfica, e é contada por um comunista. O Godard 

é um carola suíço, filho de banqueiro. Ele é um cara muito, muito careta, e ele explode a 

linguagem do cinema. Nessa época, o Pierrot le fou, o À bout de souffle, ele mexe com a 

linguagem do cinema. E aí, nenhum deles se suporta, e essa transição. Os três surtam. O 

Glauber faz O dragão da maldade, que é um filme de encomenda. Eu não posso te afirmar 

isso com certeza, mas talvez valesse a pena você pesquisar Os sobreviventes. Sei que o 

Glauber não gostava desse filme. E o Glauber, O dragão da maldade é um filme, é uma 

encomenda do Claude Antoine da França, que é colorido, que é não sei o quê, que ele faz, 

que ele quer “glauberiano”. Mas que ele não é um apaixonado pelo filme. Ele quer 

explodir a linguagem. E aí, ele vem com o filme da África, o filme da Espanha. E aí, ele 

já está mexendo totalmente com as linguagens. No Dragão, ele já experimentou a 

maconha, e ele já começa a virar lisérgico, e ele faz o filme africano e o filme espanhol, 

e aí ele começa a ir pra outras viagens. Ele faz o Claro, e começa a viajar pelo mundo. 

Vai pra Cuba, vai pros Estados Unidos, vai pro mundo inteiro para tentar fazer novas 

buscas, novas buscas. Mas ele é o Cinema Novo. Explodindo! 

L: “Le Cinema Novo c’est moi”.  

S: “Le Cinema Novo c’est moi”. Voi là. 

L: É, ele falou isso. Só queria saber se era uma coisa que ele falou, ou se era uma coisa 

que todo mundo reconhecesse nele. Tá certo.  

S: Não. O Nelson Pereira disse: “O Cinema Novo é quando o Glauber está no Rio.” Ele, 

Nelson, por exemplo, que é considerado o patrono do Cinema Novo. Só que o Nelson 

Pereira começa muito antes. Começa nos anos 50. Começa com o Roberto Santos. Ele 

vai fazer outras coisas. Vai montar o filme dos meninos, porque ele precisa ganhar 

dinheiro. Tem um bando de filho. O Nelson é aquele cara careta que tem um bando de 
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filhos, que tem que sustentar a família. Tem que ser jornalista. Tem que fazer 

institucional. E vai naquele bando de meninos, eles, tudo artista.  

L: Bom, passando agora para o escopo do meu tema na dissertação, essa “Trilogia da 

Terra”. Eu não acho que seja possível falar que ele teve uma motivação só para fazer esses 

três filmes, porque eles são muito distantes no tempo. Na sua opinião, qual foi a 

motivação principal que levou Glauber Rocha a realizar a chamada “Trilogia da Terra” 

(Deus e o Diabo na terra do sol, Terra em transe, A idade da Terra)? 

S: Filmar. O Glauber era apaixonado por cinema. Ele era apaixonado por filmar. Por 

contar histórias. O Glauber vomitava roteiros como quem bebe água. O Glauber sentava 

aqui com você e escrevia o roteiro agora. Eu vi alguns, inclusive, desconhecidos dele. 

Glauber vivia propondo esses roteiros, e esses trabalhos. Em cada entrevista que o 

Glauber dá, é só você pesquisar, você vai ver uma proposta nova. O Glauber quis fazer a 

biografia do Karl Marx, com Orson Welles no papel de Marx. Eu li isso! Tá num panfleto 

publicado pela Cinemateca Brasileira, quando ele voltou de, acho que do Terra em transe, 

que ele dá uma entrevista, que eles fazem uma brochurinha, e nessa brochura o Glauber 

fala de, aí ele já é o inovador, o renovador, o inventor de linguagem e tal, e aí a Lucila 

Bernardet, aquele povo de São Paulo, resolve entrevistar o Glauber, e ele fala isso, está 

nessa brochura. Que é um negócio que, depois, eu não reencontrei mais em lugar nenhum. 

Mas, como eu não estou mentindo pra você, vai à Cinemateca de São Paulo, e pede uma 

brochura, que deve ser de 67, e tal, que a capa é a capa do Positif com Terra em transe, 

com o Jardel Filho na cena de, que é meio que o cartaz do filme, na capa da brochura. 

Então, ele é um cara que vomita roteiros, que compra direitos, e começa a fazer filmes, 

alguns sem pé nem cabeça! [...]. Eu não acho que, só pra acabar a tua resposta, eu não 

acho que na cabeça do Glauber, eu acho que essa construção da “Trilogia da Terra” foi 

naquele dia. E ele era um cineasta muito intuitivo também, então ele trabalhava com 

realidades, ele não trabalhava com a realidade. Ele, naquele dia, acordou, e fez uma ponte 

entre, entre Deus e o Diabo, Terra em transe e A idade da Terra, de comum entre eles, 

só tem o nome, o título “Terra”, e a direção do Glauber. Porque são três filmes 

completamente diferentes, e três épocas diferentes neles. E o próprio Terra em transe, me 

contou o Fernando Ferreira, que também não sei, até hoje, se é verdade ou não é, mas é 

uma versão, e não tá escrita, então é complicado comprovar, mas o Fernando, ele me 

contou que ele era da CAIC (Caixa de Auxílio à Indústria Cinematográfica, do Rio de 

Janeiro), do Banco do Estado da Guanabara, que era quem dava dinheiro pro Cinema 
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Brasileiro, pro Cinema Novo. E o Glauber apresentou um roteiro sobre Terra em transe 

que era perfeitamente nítido, ali você sabia quem era o João Goulart, quem era o Miguel 

Arraes, quem era cada personagem. E aí, ele vai conversar no Palácio Guanabara com 

Álvaro Americano, que era Secretário de Governo, que era um intelectual de direita, e sai 

com outro filme, A idade da Terra. Ele maquia os personagens, você não tem mais uma 

nitidez de quem é quem, você tem metáforas, ali. Então, qual é a verdade? Qual é? Eu 

não sei. Você teria que pesquisar mais, mas o que eu contesto é que tenha havido essa 

preocupação da “Trilogia”, da Idade da Terra, que ele tenha construído de uma forma 

consciente cada um desses três filmes, como se fosse, como se houvesse uma 

continuidade. Disso aí, eu desconfio. 

L: Na sua opinião, qual a imagem na atualidade que o senhor tem do Glauber, e, mais 

especificamente, da obra dele? 

S: Eu acho o Glauber um autor revolucionário. Ele permanece mais do que nunca atual, 

e acho que cada dia mais importante, e cada dia melhor, porque ele se forjou artista como 

uma pessoa que buscava uma renovação permanente de linguagem. Ele buscava ser 

vanguarda, e isso naquele momento era muito importante, quer dizer, nós dividíamos duas 

vanguardas: a vanguarda política e a vanguarda estética. E ele, muito inspirado pelos 

autores da revolução soviética, pelos autores revolucionários do mundo inteiro, ele está 

antenado com essas revoluções. Quer dizer, revoluções no plural, porque tem a revolução 

na arte, em que ele vai fazer filmes; o que eles têm de comum? Todos eles são 

revolucionários, né, e o que ele tem também é essa coisa de uma busca, de uma ação 

política revolucionária, mesmo que contrariasse as unanimidades. Por isso eu defino o 

Glauber como um agregador/desagregador, porque ele é um cara que procura juntar 

pessoas, unir pessoas em torno de construção de linguagens, atos artísticos e, ao mesmo 

tempo, ele está sempre provocando, ele está sempre querendo te levar para além da tua 

capacidade de ser. Então eu acho que ele é muito permanente, né? Barravento, eu não sei 

se é dele ou do Luiz Paulino, mas aquela renovação da linguagem de mostrar uma 

cerimônia de iniciação num ritual afro é uma coisa absolutamente nova e moderna no 

cinema, anos 60, que aproxima ele mais da Antropologia. Ele tem uma linguagem 

absolutamente revolucionária no western quando ele faz Deus e o Diabo na terra do sol, 

em que o Corisco, ele faz o Corisco fazer a representação do vento, né? Ele entra em cena 

como se fosse o vento rodando, é até uma questão a você investigar também se foi uma 

ideia dele ou se foi do Othon Bastos, porque eu conversei com o Othon, e o Othon uma 
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vez se atribuiu a ideia de entrar rodando, mas o Glauber no mínimo soube incorporar isso, 

né. O Glauber construiu parcerias significativas e fundamentais para poder fazer Deus e 

o Diabo; o assistente dele foi o Walter Lima, o Paulo Gil Soares, o Othon Bastos, tem a 

Yoná Magalhães, que é atriz, e tem um que é... 

L: Geraldo Del Rey? 

S: Geraldo Del Rey, que era um gigante naquela época. Então ele faz parcerias e constrói 

um faroeste, um filme de cangaceiro completamente diferente. E naquela época estava na 

moda filme de cangaceiro, e ele faz um fora do formulário padrão, e eu acho que isso é 

fundamental no artista, que é romper com o formulário padrão e estar sempre renovando 

a linguagem, né? Daí, nesse momento, ele vai estabelecer pontes com os cineastas mais 

seminais daquele momento, o Godard e o Pasolini. É uma trilogia, é uma trilogia 

construída. Ele vai fazer uma participação no Vento do Leste, de Godard, e ele tem um 

filho que se chama Pedro Paulo em homenagem ao Pasolini. Então é um negócio 

construído, mas eu acho ele superpermanente, superatual, e muita gente que está fazendo 

filmes com uma narrativa desconstruída, fragmentada não teria coragem de fazer esses 

filmes hoje, se o Glauber não tivesse feito os filmes que ele fez. 

[...] 

L: No decorrer de meus estudos sobre Glauber Rocha e sua obra, um tema em particular 

chamou a minha atenção: a sua busca pelos “signos-símbolos” que regeram a história do 

Brasil. O senhor saberia dizer do que se trata essa busca? 

S: Da história do Brasil? 

L: Sim. 

S: Não. Não sei te responder nem que signos são esses, nem que símbolos são esses, 

porque eu acho que uma coisa que o Glauber tem de muito interessante é a falta de 

coerência, a falta de uma linearidade. Então, essa história que te contei do Renzo 

Rossellini ilustra bem o Glauber que semana passada elogiava a transição, com o Glauber, 

no dia em que ele fez um outro discurso. E, depois, o Zuenir Ventura pede um texto pra 

ele, e ele escreve dizendo que o Golbery do Couto e Silva e o Darcy Ribeiro são os gênios 

da raça, e que o Geisel vai chegar num cavalo branco, e vai salvar o Brasil. Que é o 

antidiscurso do discurso oficial da esquerda, que pediu o fim da ditadura militar, mas aí 

eu fui pesquisar essa loucura do Glauber, de fazer o discurso em defesa da ditadura, e eu 
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descubro, com uma entrevista com o Darcy Ribeiro e com o Cacá Diegues, e fui à França 

pra entrevistar o Régis Debray e a Norma Bengell, e eles confirmam que o Darcy disse 

pra ele que transição no Brasil sem os militares não haveria. E o Jango disse pra ele que 

tinha que apoiar o Geisel, que tinha que fazer a transição. Então ele ouviu do ex-presidente 

cassado, que morreu no exílio, isso. E essa reunião foi presenciada pelo Cacá Diegues 

(está vivo aí, que você pode ouvir), o Régis Debray (que está vivo aí, e mora na França), 

e pela Norma Bengell. Os três me contaram a mesma história. E o Darcy, que eu gravei, 

está filmado, conta também que incentivou o Glauber. A única coisa de diferente do 

Glauber dos outros intelectuais, que ele é um intelectual baiano, filho de Xangô, e que 

rasgava a camisa, e mostrava o peito, e ia em frente. Existe essa foto, essa imagem literal, 

no filme do Roque (Silveira), sobre Idade da Terra, em que o delegado de polícia vai lá 

apoiar ele pra filmar no Museu Sacro, e ele pensa que o delegado vai pra prender eles, e 

tira a camisa. Existe essa cena, é uma imagem retórica, mas é real. O Glauber mostra o 

peito pro delegado, e diz: “Pode vir!”, entendeu? Então, o Glauber era essa figura 

absolutamente contraditória, mas que afrontava, e que vivia dessas contradições. Então 

não dá pra você... eu não consigo falar do Glauber, eu falo dos Glauberes, entendeu? O 

Glauber, que naquele dia acordou daquela maneira, com aquele pensamento, e aquela 

ação. Então, ele diz aquilo, e naquele dia ele tem um roteiro, e aí ele quer fazer aquele 

filme, mas ele muda de ideia no dia seguinte, e quer fazer outra coisa, e por isso que eu 

uso como imagem e símbolo dele, no cartaz do filme, ele comprando um bilhete de loteria. 

É uma foto do Américo Vermelho, que ele está na rua com Eric, pequenininho, e passa 

um vendedor de bilhete, ele pega aquilo lá. E aquela imagem pra mim é a mais 

significativa do Glauber. A vida é uma grande loteria, vamos em frente. Esse é o Glauber 

que eu consegui entender. 

L: Mais um gancho aí que vou pegar, aproveitar, porque realmente eu ia perguntar sobre 

isso, sobre essa aparente mudança de opinião do Glauber, quando ele volta do exílio. No 

Brasil, ele começa com essa retórica de que o Golbery e o Darcy são os gênios da raça, e 

que o Geisel estava num cavalo branco, enfim, esse discurso todo meio salvacionista. A 

minha pergunta seria: isso era realmente uma coisa que ele comprou ou era apenas algo, 

digamos, do momento, algo de... eu penso que era algo como que pragmático, porque... 

S: Não. Não. Eu não acho que o Glauber, pelo menos pelo Glauber que eu conheci, que 

eu estudei, ele não tinha essa coisa, esse pragmatismo político. “Eu agora vou apoiar o 

Geisel e o Golbery porque eles vão conduzir o Brasil à redemocratização.” Ele entra, ele 
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acredita nesse discurso que o Jango falou pra ele, que o Darcy falou pra ele, e ele era o 

fio condutor dessa abertura, desse nicho político. Mas não havia nada, assim, estruturado 

politicamente, entendeu? Então, ele fazia aquilo porque aquilo ali era uma forma de 

contestar inclusive os próprios companheiros, que torceram o nariz pra ele porque 

ninguém queria saber da ditadura, todo mundo queria ir para a democracia. Nós todos 

apoiávamos o MDB, apoiávamos a resistência democrática, nós lutávamos pelas Diretas 

Já, entendeu? Então, o Glauber, ele morreu antes das Diretas Já. Eu não sei qual seria o 

comportamento dele diante daquela campanha, mas ele era bastante, eu não via nele, 

assim, uma busca de uma profunda coerência política. Ele era um contestador. Ele queria 

te levar a um lugar que você não sabia onde ficava. Ele não queria te deixar no teu lugar 

estruturado, comum, organizado. O organizador, os dois organizadores políticos do 

cinema brasileiro eram o Leon Hirzsman e o Joaquim Pedro de Andrade. O líder político 

do cinema brasileiro era o Barretão, e o Glauber era o revolucionário, era o cara que 

desagregava, que o tempo todo questionava. Você tem um cinema brasileiro que é um 

movimento. O conciliador é o Davi Neves, que é filho de general, e aí ele consegue 

negociar, apresentar, falar e tal. Você tem o Leon, que é do Partido Comunista, que é o 

organizador. Você tem o Joaquim Pedro, que é próximo do Partido Comunista, que 

também é articulador, e você tem o Barretão, que é o cara que chama, que organiza, que 

leva para a luta, e o Glauber é a metralhadora giratória. A imagem que eu tenho do 

Glauber na política e na arte é de uma metralhadora giratória: atira pra tudo que é lado. 

Tanto é que você não consegue construir uma coerência na filmografia do Glauber. Eu 

entrevistei o Hugo Carvana sobre o Câncer. O Hugo conta a história do Câncer como um 

filme que eles estavam se preparando pra ir pra Bahia filmar O dragão da maldade, um 

dia o Glauber liga pra ele, e diz: “Amanhã, você, o Pitanga e Odete na praia que a gente 

vai filmar!”  

Hugo Carvana – Filmar o quê?  

Glauber – Vai lá que você vai ver! 

Hugo Carvana – Eu não sei, porque eu nunca vi esse filme. Eu não sei o que que a gente 

filmou. “Vai lá, fala umas coisas e tal.”  

S: Então, o Glauber não tem essa busca dessa coerência na arte dele. Entre Deus e o Diabo 

e Câncer tem um abismo! Entre Câncer e Claro tem outro abismo! Glauber, no filme 

sobre a Revolução dos Cravos, é outro, é o entrevistador na Abertura, na série de TV, ele 
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é um provocador. O dragão da maldade, você está falando da “Trilogia da Terra”, O 

dragão da maldade é muito diferente da Idade da Terra, que é completamente diferente 

do Terra em transe. São filmes completamente diferentes. Agora, são filmes com uma 

intuição robusta, o Glauber era muito intuitivo, então tem uma cena no Idade da Terra, 

do Pitanga, nu, lá, dançando atrás do Palácio da Alvorada, e dizendo “Um dia, nós 

chegaremos lá!”, e o Pitanga era PT. O Glauber viu! O Idade da Terra foi apresentado 

em 80, quer dizer, é um filme dos anos 70. O Glauber viu nos anos 70 o que nós assistimos 

em 2002, 2003. “Um dia, nós chegaremos lá!”, e chegamos. É outra coisa. Ele tem 

intuição de artista. E no meu filme sobre ele, tem uma entrevista que ele dá na Globo, que 

ele diz: “Meu cinema vem de outro espaço, é outra coisa. Meu cinema é outra coisa.”  

L: Realmente. Tanto que acho que foi uma traição dupla, quer dizer, assim, uma 

percepção de uma traição dupla da parte dele, porque não só essa retórica de Golbery, e 

todo o resto, mas também porque A idade da Terra tem esse elemento religioso. 

S: Sim, ele tem... 

L: Que ele não tinha nos filmes anteriores... 

S: Que também é uma intuição dele. É também uma intuição dele. Ele viu naqueles anos 

o que nós estamos vivendo hoje. Essa questão religiosa, quer dizer, na verdade, ele 

trabalha com os símbolos cristãos, mas a gente está vivendo isso hoje com os evangélicos. 

Essa religiosidade do povo brasileiro, que ele vê a Norma Bengell, lá, vestida de freira, 

nas ruas, lá, de Salvador, ele viu isso tudo numa época que não era assim. Ele é um cara 

que, como artista, ele antevê o mundo que ele vive. Pasolini está vendo essa suruba geral. 

Ele viu essa suruba no República de Salò (Salò, ou Os 120 Dias de Sodoma), no Cantos 

de Canterbury, Teorema. Ele vê uma sociedade desagregada, né, então ele antevê essa 

época. O Godard tem filmes fabulosos naqueles anos 80, sobretudo. Tem o Passion, ele 

tem uma série que ele fez para a televisão, Sur et sous la communication, que é 

maravilhoso, que é uma crítica a todo o processo de comunicação que está se instalando 

naquele momento. A série dele na TV, que era Antena 3, que era uma TV experimental 

francesa, eles abrem pedindo desculpa pela qualidade da imagem porque não corresponde 

ao padrão deles, que eles só vão colocar porque é o Godard, e o Godard abre a série com 

uma imagem, com uma coluna no meio da imagem. Sem aquele enquadramento, as linhas 

de ouro, aquelas coisas que o cinema exigia naquela época, e exige até hoje. E ele vai 

nessa revolução da linguagem. Então, eu acho que eles foram revolucionários seminais. 
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E eu acho que Cidade dos sonhos, do David Lynch, tem tudo a ver com Glauber. Eu não 

sei se o David Lynch faria esse filme se não fosse o Glauber.  

L: Cidade dos sonhos? 

S: Cidade dos sonhos. Aquela série. Todos esses filmes do David Lynch que mexem com 

a linguagem, com a narração linear, uma historinha com começo, meio e fim, vem de 

Idade da Terra. Idade da Terra é uma desconstrução de linguagem o tempo todo. E o 

Glauber tentou fazer um filme americano, quem fala desse filme é o Fabiano Canosa que, 

na verdade, o livro era uma história desconstruída, e o Glauber queria ser fiel ao livro, e 

os produtores queriam que o Glauber mexesse no livro pra torná-lo palatável. Ele disse: 

“Não, não vou mexer.” 

L: Foi até depois do Dragão. 

S: Foi depois do Dragão. Foi no período americano dele. Foi nos anos 70, nos Estados 

Unidos.  

L: Eu não sabia que ele tinha chegado tão longe. Eu imaginei que os caras tinham 

simplesmente falado: “Toma isso aqui, faz isso”, e ele se recusou. Mas parece que ele 

tinha um interesse... 

S: Em fazer o filme? Sim, ele chegou a conversar com os produtores. E aí, você tem, eu 

tenho a entrevista do Fabiano Canosa, que conta a história, e tenho o André [inaudível], 

que conviveu muito com o Glauber nos Estados Unidos, nessa época, e o Glauber disse 

para os produtores: “Eu não sentei na moviola com uma ditadura militar brasileira, e eu 

não vou sentar com vocês, pô. Vocês não vão se meter no meu filme, pô.” Isso em 

Hollywood não existe. O máximo que você consegue em Hollywood é a versão do autor. 

Você faz a dos produtores, bota no cinema, e aí, se for muito bem resolvida, dez anos 

depois, você solta a versão do autor. Aí é um filme duas horas mais longo, com mais não 

sei o que lá, pra meia dúzia de cinéfilos. 

L: É muito interessante, assim. Bom, já que a gente começou também, um pouco 

glauberianamente essa entrevista, eu acho que eu gostaria, agora, de passar...  

S: Deixa eu te falar um negócio: o Glauber não cabe num trabalho universitário. O 

Glauber, ele é muito maior que isso. 
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L: Ah! Sim, eu sei! Sim, é, eu achei uma dissertação de mestrado de São Paulo há pouco 

tempo sobre A idade da Terra, tem mais de 217 páginas. É uma análise profunda que essa 

estudante de mestrado faz; ela pegou cartas dele, ela pegou entrevistas, ela disseca o filme, 

dizendo quem é quem. Mas, assim, eu penso: é isso! Mas também pode ser outra coisa! 

S: A genialidade não cabe numa dissertação de mestrado. A linguagem da universidade 

está muito careta! A linguagem está muito careta! Eu acho que a gente tem que fazer uma 

revolução.  

L: Sim, sim. É, até quando eu escrevi um trabalho fazendo um pouco isso, mudando de 

lugar algumas coisas, e o professor falou: “Eu adoro esse jeito que você escreve... mas, 

tem a convenção. Tenta voltar pra convenção.” Isso é uma coisa que me irrita um pouco.  

S: Sim, eu sei disso, eu sei que a universidade é careta. Eu não consigo, eu dou aula há 

40 anos. Eu entrei na universidade numa época em que eu era um dos poucos que tinha 

um diploma parecido com o mestrado. Hoje todo mundo é pós-doutor. Vamos lá!  

L: Agora, algumas perguntas mesmo para contextualizar o período, né. Mas, o senhor que 

sabe. Falando do senhor, também. O primeiro documentário que o senhor fez foi em 68, 

dizendo respeito à Revolta da Chibata. Entretanto sabe-se que os negativos originais 

foram perdidos porque teve a intervenção política, e foram queimados. O que significou 

esse processo de Revolta da Chibata para o senhor? 

S: Um começo de uma caminhada, com tudo que implica um começo de caminhada, que 

é você poder fazer o primeiro filme, conhecer um herói de verdade, dar a mão pra ele, e 

ao mesmo tempo, uma dor profunda da perda do material, mas, de maneira nenhuma, um 

sinal de desistência. Eu jamais, naquele momento ali, difícil, que eu deixei de filmar, 

deixei de ter a imagem do nosso herói (tem uma fotografia, só sobrou uma fotografia), eu 

pensei: paro por aqui. Jamais! Eu acho que essa dificuldade, eu também sou muito 

impulsionado pelas dificuldades. Eu passei vinte e tantos anos esperando para poder fazer 

o Glauber. E fui calmo, né? O Glauber teve o mesmo problema que eu com o Di 

Cavalcanti. Porque ele fez o Di, a família do Di proibiu. Eles peitaram via Embrafilme. 

Perderam judicialmente, e o filme foi proibido judicialmente. Eu falei: eu não vou brigar 

com a família do Glauber, eu vou esperar. E esperei, até filmei o enterro do Glauber em 

81, e o filme ficou pronto em 2004. Eu tive 20 anos de espera, mas essa paciência estoica, 

eu aprendi com meus ídolos vietnamitas, que o general Giap me ensinou que a história 

não se mede em dias, meses, nem décadas, mas milênios. Então vamos ter paciência. E 
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eu consegui liberar o filme, e o Glauber está aí. E o João Cândido, sobrou a fotografia, 

que é um grande alento pra mim. Uma tristeza, mas um alento. Faça! Agora que nós 

estamos vivendo essa era insuportável de empoderamentos, de pós-verdades, eu não vou 

desistir de trabalhar, fazer coisas, porque três ou quatro pessoas querem ser os donos da 

verdade.  

L: Depois dessa, digamos, dessa tragédia, o senhor decide, em 70, se mudar para o Chile 

graças a Salvador Allende, à vitória dele, e, em 72, para a França, tendo em vista sua 

formação pessoal. Como era o clima sociopolítico daquele período? 

S: Era um momento muito grave, muito difícil, uma puta ditadura no Brasil, uma puta 

repressão. Muitos amigos presos, torturados. Eu sabia que eu não ia pegar no pau furado; 

eu nunca me vi guerrilheiro, nunca me vi na luta armada. E, ao mesmo tempo, eu era 

suficientemente medroso para entrar no mundo dos tóxicos, no mundo dos lisérgicos, que 

era maconha, cocaína. Naquela época, não tinha cocaína. Naquela época, as drogas eram 

maconha e LSD. E o filho da dona Sara sempre foi muito medroso. Então, eu não queria 

entrar nesse mundo, porque tem a música Soy loco por ti, América, do Caetano, Gil, acho 

que Torquato, em que fala Soy loco por ti, América, que sei que vou morrer de susto, bala 

ou vício, e eu não queria morrer nem de susto, nem de bala, e nem de vício. Então, eu 

resolvi construir uma vida legal pra mim. E aí fui pro Chile, vivi a experiência chilena, a 

luta pela transformação da sociedade chilena numa democracia socialista. Eu vi que eu 

queria fazer cinema, fui estudar na França. Voltei pro Chile, vi os últimos meses do 

governo Allende. Voltei pra França, fiz um filme com o Chris Marker, estudei com o Jean 

Rouch, conheci Joris Ivens, fui aos festivais de Leipzig, conheci Santiago Álvarez, que é 

o meu guru, e fui me fazendo cineasta documentarista. Eu fiz minha carreira. Eu fui minha 

escola. 

L: A classificação dos seus filmes como “biografias históricas de cunho social”. Qual é a 

motivação por trás dessa escolha de gênero fílmico? 

S: Foi uma linguagem que eu aprendi com o Joris Ivens. Joris Ivens é um grande 

documentarista, e ele fazia cinema desde os anos 20, e ele me ensinou na prática o 

princípio da metonímia: se você quiser fazer um filme sobre o pão, não fale da padaria, 

fale do padeiro. Então, tem um personagem gancho. E ele, na vida inteira dele, ele sempre 

tem um personagem que vai conduzindo a história. E aí eu aprendi com ele isso, eu queria 

fazer história do Brasil, discutir democracia no Brasil, peguei Juscelino Kubitschek. 
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Depois, eu queria falar da justiça social, peguei o Jango. E as pessoas acham que eu só 

faço isso. É, foi outra crítica que eu sofri na época. Eu sofri, eu vivi algumas críticas na 

época que me deram alento. Uma foi fazer presidentes da República. Esse discurso 

populista, as pessoas queriam falar de povo, personagem de povo, e tal, mas eu conheço 

muitos poucos documentários, dessa época, que ficaram na história do cinema. Talvez 

existam outros, mas eu conheço o do Coutinho, a partir de 84, que é um épico genial, o 

Cabra marcado para morrer. Os outros documentários não foram ficando, porque eles 

não tinham gancho que fizesse as pessoas se apegarem. E o Jango e o JK estão até hoje. 

A outra coisa que eu também fui muito criticado, a linguagem; eu botava a narração em 

off. Eu tinha um narrador pra poder criar um diálogo com o espectador, e as pessoas eram 

contra o narrador em off, porque elas leram e não entenderam Bill Nichols, com a tal da 

História oficial. E aí, eu cometi essas duas heresias. Falei sobre dois presidentes da 

República, que foram cassados, que foram perseguidos. E as pessoas não entendiam 

muito bem, agora entendem. E, hoje em dia, todo mundo está fazendo filme com narração 

em off, porque se estabeleceu esse diálogo com o espectador. Então, não tenha medo de 

você fazer aquilo que você quiser. Mas, depois, eu também fui mudando. Eu não tenho 

essa coisa de biografias. Eu fiz depois um filme sobre os militares, são muitos militares, 

fiz um filme sobre os advogados. Fiz O veneno está na mesa, fiz Agricultura tamanho 

família, sobre agricultores que produzem, sobre pequenos agricultores. Fiz muitos filmes 

de muitas estéticas. Então, não tenho esse formulário padrão. A arte não tem formulário 

padrão. A arte é invenção e renovação. 

L: Taí uma boa questão. O tema da minha pesquisa, assim, eu não vou entrar em detalhes 

teóricos, senão vai ficar uma coisa enorme aqui. O ponto não é esse. Mas o tema é a 

produção de novas formas de subjetividade, a partir especificamente do cinema, mas 

podendo abranger muitas coisas. Então, minha proposta, pra minha dissertação, é a 

seguinte: eu afirmo, desejo afirmar, que Glauber, mais especificamente as suas 

tecnologias, sim, mas ele, como diretor, ele era um expoente dessa produção de novas 

formas de subjetividade no Brasil, e também no campo internacional, com os outros 

filmes dele, de fora. O senhor acha que eu estaria errado em afirmar isso? 

S: Que o Glauber é um produtor de subjetividades? 

L: Que a obra dele, que os filmes dele são fontes de novas formas de subjetividade. 
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S: Sim. Na verdade, na medida em que eles são renovadores de linguagem, eles produzem 

novas subjetividades. Quer dizer, tudo aquilo que foge ao formulário padrão das estéticas. 

Ele é renovador. Tudo que foge ao acadêmico, ele foge ao formulário padrão. Ele é o 

renovador de subjetividades. Você me perguntou pelo Cinema Novo. Uma das qualidades 

do Cinema Novo é que são vários autores com estéticas completamente diferentes. Você 

não pode falar do cinema brasileiro dos anos 60, e dizer que o cinema dos anos 60 tem 

um padrão estético dominante, entendeu? O cinema do Joaquim Pedro é muito diferente 

do Glauber, que é muito diferente do Leon, que é muito diferente do Jabor, que é muito 

diferente do Nelson. Essas subjetividades é que formam a riqueza do cinema brasileiro, e 

de qualquer cinematografia renovadora. O Novo Cinema Alemão, você tem entre o 

Herzog, e o Wim Wenders, e o Fassbinder, diferenças brutais. Então você não tem o 

formulário padrão. Se você pega o cinema comercial brasileiro, você vai ter um modelo 

estético que é aquele com que o público se identifica. [...]. A chanchada, ela não é popular. 

A chanchada, ela cai em desuso. Não é porque o Cinema Novo acabou com ela. É porque 

ela não tinha mais público. Senão você tinha continuado fazendo chanchada. Na verdade, 

a chanchada deixou de ser feita, não é porque o Cinema Novo acabou com ela. É porque 

ela estava se esgotando como modelo de linguagem cinematográfica. E você tem algumas 

chanchadas absolutamente geniais, e tem outras chatíssimas. A gente ria de coisas que 

hoje a gente vê que são uma baboseira. Quer dizer, elas tinham personagens geniais. 

Tinham Grande Otelo, tinham o Oscarito, Cyll Farney. Você tinha, você tem cenas 

antológicas. O homem do Sputnik. A Norma Bengell fazendo a Brigitte Bardot. Agora, o 

resto é um “bobajol”. Então, e é um formulário padrão. O Cinema Novo, com todos os 

defeitos que ele tem, ele não é um formulário padrão. E porque que você continua 

assistindo hoje Deus e o Diabo, e você não assiste As 12 cadeiras? Porque você não tem 

nenhum interesse nas 12 cadeiras. Não foi um filme que ficou na história do cinema, 

entendeu? Você, pra poder ver Oscarito e Grande Otelo, você tem que ver uma antologia. 

Você não aguenta um filme só, porque é muito chato. Então eles não ficaram na história 

do cinema. [...]. É muito mais criar caso do que curtir realmente o gênero. E, hoje, as 

comédias brasileiras estão no mesmo tom. Eu vi ontem um filme na televisão brasileira 

com grandes atores globais, que eu comecei a ver, que eu falei: “Porra, que fotografia 

legal, que estética legal.” Cara, na quinta cena de nego cheirando pó, tomando uísque, 

fumando maconha, me encheu o saco. Era uma história sem pé nem cabeça, que achava 
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que estava transgredindo. Então, não é isso cinema pra mim. Cinema pra mim é essa 

narrativa que a gente não sabe definir qual é, e que a gente gosta. 

L: Na época, nessas décadas de 60, 70, o senhor tem lembranças de episódios de censura 

ou conflitos nas sessões, devido aos filmes sendo mostrados? E, se sim, isso era 

comentado? 

S: Sim, teve muita censura. Teve o Rio, 40 graus do Nelson Pereira, que foi proibido. 

Teve o Terra em transe, que tentaram impedir de ir pra Cannes, que foi um amigo meu, 

o Arnaldo Carrilho, que conseguiu, via Itamaraty, liberar o filme. Entendeu? O filme foi 

censurado. Tentaram dizer que o filme era uma propaganda subliminar do marxismo. E 

se tem alguma coisa no filme do Glauber que não tem linearidade, é o Terra em transe. 

Não tem ali uma propaganda de nada. Tem uma alegoria. E aí, os caras tentaram proibir 

o Terra em transe. O Prata Palomaris, do André Farias, foi proibido. Passou anos 

proibido pela ditadura. E não é um filme com discurso linear. Ele é uma denúncia de 

tortura. E bastou ser uma denúncia de tortura, num país que torturava, pra ele ser proibido. 

Ficou proibido durante anos. Depois que o filme saiu das gavetas da censura, é um filme 

dificílimo de ver, pela violência das imagens. Eu fui assistir, e não consegui ver todo. 

Arranca língua. É um negócio muito violento. E o filme era isso. Prata Palomaris, do 

André Farias. O Je vous salue, Marie, foi proibido aqui no Brasil, porque a Igreja pediu 

pra censurar. O Sarney censurou, e custou a cabeça do ministro da Justiça, Fernando Lira. 

Já na Nova República. Eu fui censurado com o Jango! Quando eu fui inscrever o Jango 

no Festival de Gramado, em 84, passava numa censura só pro festival. Depois é que ele 

ia pra censura de verdade. E os censores que estavam assistindo o Jango, no meio da 

sessão, pararam – “Olha, a gente não tem condição de liberar esse filme, não.” E aí foi 

que eu chamei a imprensa, e fiz um escândalo, e consegui liberar. Mas o Jango foi 

censurado. O país de São Saruê, do Wladimir Carvalho, foi censurado durante o festival 

de Brasília; tiraram o filme, colocaram outro. As pessoas gozavam, gritavam. No meio 

do festival de Brasília. Sim, tiveram muitos filmes censurados. 

L: E isso foi uma coisa muito comentada ou pouco comentada? 

S: Sim, as pessoas falavam, as pessoas sabiam. Falavam, comentavam. O Último tango 

em Paris, as pessoas iam assistir fora do Brasil. Os mais ricos iam a Paris assistir, e os 

mais remediados iam a Montevidéu, ou Buenos Aires, porque aqui no Brasil o Último 

tango, do Bertolucci, foi proibido, sim. Censura foi uma coisa braba.  
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L: O público, especificamente do Cinema Novo, que ia ao cinema ver. Havia muito 

público no Brasil, ou esses filmes faziam muito sucesso no exterior, só? 

S: Olha, tem um filme do Joaquim Pedro de Andrade, Cinema Novo, que é muito irônico 

com isso. Tem o Cacá Diegues indo ao cinema ver o público da Grande cidade, com 

aquela urna, né, antigamente o ingresso era papelzinho que você rasgava e botava dentro 

da urna, e era uma urna de vidro, não tinha essa coisa de eletrônica de hoje. E aí, tem uma 

cena do Cacá olhando aquela urna vazia, e aquelas salas vazias. [Risos] Ele sofria muito. 

O Cinema Novo sofria muitas críticas também. O pessoal do Pasquim, por exemplo, 

soltou uma frase, que eu não sei se era do Jaguar ou do Cláudio, que era – “O diretor é 

um gênio, e o filme é uma merda” –, entendeu? Tinha muitas críticas. O próprio Cinema 

Novo começou a questionar os filmes no sentido de serem filmes muito fechados, que 

não passavam nada, né? Tanto que o Zelito Viana apelidou esse tipo de cinema de 

“Miura”. “Miura” é aquele touro forte, o touro espanhol forte de tourada, que encara o 

toureiro. E o filme não passava nada. Era mais fechado que cu de touro, entendeu? Então, 

esses filmes eram muito criticados pelo hermetismo da linguagem. E nos anos 70, por 

exemplo, o Zelito, que é o produtor do Glauber, de Terra em transe, começa a fazer os 

filmes mais populares. E o Roberto Farias também. O Roberto Farias vai fazer o ciclo de 

Roberto Carlos, né. O Roberto Farias faz o Roberto Carlos. Surge a pornochanchada. O 

Zelito faz Os condenados, faz filmes mais populares, faz filmes com o Chico Anísio, em 

busca de “susexo”. As pessoas começam a produzir filmes. O Roberto Pires vai fazer a 

Máscara da traição. São filmes do começo dos anos 70. O Leon faz São Bernardo. O 

Leon tenta começar a fazer cinema popular nos anos 60 ainda, com Garota de Ipanema. 

É um filme colorido. O Cinema Novo era preto e branco. O Leon vai com a tentativa de 

cinema industrial, fazer filme colorido. O Glauber também. O dragão da maldade é 

colorido, porque é uma tentativa de industrialização do cinema. E o Glauber prometeu 

aos franceses um faroeste. E aí, ele faz aquele filme que é meio hermético, aquela 

travessia, aquela marcha que não para de atravessar a tela, que fica dez minutos na tela, 

aqueles populares, né, o povo do Antônio Conselheiro.  

L: Os fiéis? 

S: Na verdade, não é só fiel. É o pessoal que fez a revolta, lá, do Antônio Conselheiro. 

L: Canudos? 

S: Sim, foi em Canudos. Os beatos!  
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S: E eles tentam, mas você tem tentativas de fazer um cinema mais popular. E, aí, o 

cinema se trifurca. Tem o Cinema Novo, clássico, que são esses filmes papo cabeça. Você 

tem o pessoal que vai fazer um cinema mais papo cabeça ainda, que é o Sganzerla, e o 

Júlio Bressane, que vão fazer [inaudível], filmar com 16mm, filmes baratos. E você tem 

as pornochanchadas, que tentam fazer cinema popular. O Sganzerla, que tinha vindo do 

Bandido da luz vermelha, que é um filme realmente popular, pelo tema e pela linguagem, 

ele vai pra uns filmes mais herméticos, junto com o Bressane, com Matou a família e foi 

ao cinema. E aí, o cinema se trifurca, e vai viver a sua pluralidade. 

L: Eu receio esse momento de, digamos, trifurcação. Quer dizer, o Glauber ainda estava 

fazendo alguma coisa, e, na sua opinião, ele foi perdendo a atenção, o público, o interesse, 

em geral, da mídia? 

S: O Glauber foi se radicalizando na questão da linguagem. Ele, com O dragão da 

maldade, ele explode. Na verdade, a Santíssima Trindade, em 68, 69, eles explodem. O 

Pasolini vai pra Teorema, o Godard pra Vento do Leste, e o Glauber vai fazer os filmes O 

leão de sete cabeças e o Cabeças cortadas. Vão pra busca da linguagem. Eles vão, 

Glauber ainda tenta fazer um filme terceiro mundista, na África, mas ele não tá mais 

preocupado em fazer público. Ele tá preocupado em fazer linguagem, revolução. Ele tá a 

fim de usar o cinema como uma revolução, e ele fica meio desajustado. Ele vai filmar no 

Chile do Allende, mas ele não quer fazer um filme político careta. Ele faz uma aliança 

com os revolucionários pra filmar uma história da revolução. E aí, o pessoal da luta 

armada, que apoia ele, não entende muito a linguagem dele, e aí para de apoiar o filme. 

A Norma Bengell contou que ele queria que ela subisse as Cordilheiras nua, com 

guerrilheiros, não sei o quê. E aí, o cinema do Glauber fica ininteligível, porque ele não 

chega ao público de guerrilheiros, e ele começa a ficar perdido. O Claro não passa em 

lugar nenhum. O Claro, italiano, não acontece nada. O único que acontece alguma coisa 

é o material que ele fez em Portugal, que está dentro de um filme de vários autores. E aí 

aquele filme circula, e é o Glauber entrevistando, aquilo ali. É o embrião do que vai ser o 

programa Abertura. Mas ele ali, o Glauber ali, já está sem público. Aí ele volta pro Brasil. 

Ele faz o Di, que é um filme que realmente é revolucionário, porque ele queria fazer uma 

homenagem ao Di, mas ele já está indo pra uma linguagem de desconstrução. Ele queria 

fazer um filme careta sobre o Di, contando a história do Di Cavalcanti. Isso o Ruben 

[inaudível] conta, mas ele já vai pra coisa desconstruída; mostra ele, o Cacá, o Miguel 

Faria rasgando papel, rasgando jornal lá, a filmagem, ele vai pro velório do Di, provoca, 
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bota o Joel Barcellos em cena, faz aquela coisa, aquela alegoria. Ele ganha Cannes, 

porque o Roberto Rosselline é do júri, e diz: “Vamos premiar o Glauber.” E aí o Glauber 

ganha o Cannes, e o Glauber vai fazer o Idade da Terra. E o Idade da Terra é o filme 

dele, é a aposta mais revolucionária, em termos de linguagem. E eu acho que é o filme 

que se a gente assistir hoje, como ele fez, é revolucionário. Era isso que ele queria. Aquele 

filme é um testamento que ele deixou.  

L: Palavra interessante. O testamento dele. Se a gente pega isso, já até fechando a 

entrevista, ele fala no Idade da Terra que aquilo seria uma espécie de epitáfio, do que 

seria a estética dele, essa estética glauberiana, e ele chega, naquela parte no final, em que 

ele entra na narração, quando ele começa a falar ali um discurso relativamente grande, e 

ele parece que está muito mais interessado justamente nessa constante indagação a 

respeito do que fazer, que seria, assim, ele fala da Revolução Americana, da Revolução 

Russa, do capitalismo, do socialismo, do protocapitalismo, do protossocialismo, ele 

começa a viajar nisso, ele fala o que deve acontecer. E é, eu acredito, uma síntese entre 

os dois; quer dizer, “E esse é o meu epitáfio, porque a minha obra é justamente essa 

busca”. Então, assim, pra fazer essa homenagem também a ele, o senhor acredita que seria 

realmente isso, talvez uma caracterização razoável da estética dele? Essa busca por uma, 

por uma possível solução pra esses problemas, pra essas coisas? 

S: Sim. Se você entender isso como mais uma das intuições do Glauber, sim. Ele era 

muito intuitivo. Ele é um cara que não trabalha no espaço da racionalidade. Então, ele 

trabalha no espaço sensorial. E aí, ele intuiu isso, e ele era um cara de muita intuição. Ele 

era um cara que percebia o mundo de uma forma que nós não percebemos. Ele sacou o 

mundo que a gente estava vivendo. Ele foi pra Veneza, o último festival em que as 

esquerdas tinham espaço, de uma forma absolutamente provocadora. Ele foi provocando 

todo mundo. Brigou com todo mundo. Criou encrenca com todo mundo. Eu acho que esse 

filme é um testamento, de uma certa maneira, intuitivo dele.  

L: Assim, quando eu vejo, quando eu vi, que eu já vi os filmes dele... o título dele é “o 

diretor da utopia”, chamam ele de “o diretor da utopia”. Mas, quando vejo os filmes dele, 

não sinto isso. O que eu sinto é sempre esse questionamento a respeito do que fazer, 

porque os filmes sempre terminam em aberto, não terminam com uma solução clara. 

Então, eu penso, até ele está nisso. O único filme que eu vi dele em que realmente aparenta 

terminar com alguma solução seria o Idade da Terra. E, ainda assim, ele deixa em aberto. 
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Então, o que eu penso é justamente que ele não tem certeza de nada. Ele está naquela 

indagação o tempo todo. E ele chega, porventura, a um caminho ou outro, mas ele também 

não tem certeza. Então, o que ele está, nos filmes, é nessa busca, eu acho. Nessa busca 

constante...  

S: De vida. Ele é um filósofo. É filosofia. É filosofia.  

L: Essa busca filosófica dele pela, pelas possibilidades da vida, né? 

S: Sim. Mas, eu acho que você tem razão. Eu acho que ele termina tudo em aberto. Menos 

Deus e o Diabo. Deus e o Diabo termina: “O sertão vai virar mar, e o mar vai virar 

sertão.”; “Mais fortes são os poderes do povo”. Ali tem uma ideologia. Ali tem um 

discurso. De lá pra cá, é tudo aberto. Cada dia mais... fragmentado. É proposital. 

L: Sim. É que, não sei se o senhor sabe, mas eles lançaram há pouco tempo a coleção do 

Glauber pela Versátil; tem essa Trilogia, Barravento e O dragão. Acho que ainda vão 

lançar os outros, ou não, não sei. Mas, eu vi nos documentários, tem muito material nesses 

DVDs que lançaram, e no de Barravento, tem muitos depoimentos de gente que 

participou, lá na aldeia de pescadores também. E eles falam ali que o Glauber, quando ele 

tomou a rédea do projeto, ele estava muito preocupado em fazer um filme que não fosse 

uma coisa muito romântica, e muito já feita. Mas ele também não sabia para onde ir, 

porque ele estava começando. Então ele se reuniu com os pescadores, e ficou perguntando 

pra eles o que eles achavam que uma boa história seria. E houve um diálogo muito forte 

entre eles e o “Mestre”, que é o, eu esqueci o nome dele na vida real, mas aquele cara que 

fez o “Mestre” no filme, ele era um porta-voz do candomblé na Bahia, muito forte na 

época, e ele falou que, assim falaram, que ele notou que o Glauber estava muito 

consternado porque até então ele tinha crescido num âmbito marxista, num âmbito 

ideológico muito forte, naquela ideia de “Revolução”, isso e aquilo. Mas quando ele 

entrou em contato com o candomblé, ele ficou muito impressionado com a riqueza que 

aquilo tudo tinha. Então, o “Mestre” parece que falou que o Barravento e, até certo ponto, 

as outras obras do Glauber, são um pouco isso, porque ele está nesse conflito no interior 

dele. Ele, em Barravento, critica essa coisa, talvez esse misticismo, que seria obsoleto, 

mas ele não deixa de pensar – “Isso aqui pode ter um lugar ainda.” Em Deus e o Diabo, 

também; ele critica esse lado messiânico, que é negativo, mas ele também deixa em aberto 

esse misticismo do mar, da renovação, isso e aquilo. Então, o que eu acho é um pouco 

isso: ele tinha esse elemento ideológico, mas é um momento de conflito dele. 
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S: Eu acho que a ideologia não é um problema para o Glauber. Eu vi uma entrevista que 

o Glauber deu na rádio JB, em que ele faz um discurso absolutamente marxista, já 

criticando o Geisel, não sei o quê. Ele não tinha essa preocupação de uma absoluta 

coerência, entendeu? Eu acho que você não pode dizer nem que o Glauber era marxista, 

que ele não era marxista. O Glauber, naquele dia, era marxista, entendeu? No dia seguinte, 

eles eram todos devotos de São Jorge Amado, entendeu? Eles eram todos descendentes 

de Jorge Amado, que era uma figura absolutamente aberta, libertária. Jorge Amado era 

marxista do Partido Comunista, não sei o quê, e tal. Mas também frequentava mãe de 

santo. Era amigo de mãe Menininha. Frequentava o terreiro. Então, tinha aquela coisa 

baiana, que não é linear, não dá pra você definir, entendeu? Jorge Amado é um 

materialista dialético? Não. Ele era um comunista brasileiro, entendeu? E eles eram todos 

devotos do Jorge Amado. Todos. Eles eram amigos de Jorge Amado, cria de Jorge 

Amado, que era mais velho que eles, que tinha trilhado um caminho de sucesso.  
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APÊNDICE B – Entrevista com Antônio Pitanga 

L: Bom, é uma entrevista aberta que eu queria fazer com o senhor. E, primeiro, têm os 

tópicos que são: o processo de produção de A idade da Terra (como foi, para o senhor, 

trabalhar com o Glauber? Em Brasília, como personagem, o material, enfim); o segundo 

ponto seria o que foi o cinema épico-didático do Glauber, esse plano que ele tinha de 

fazer um cinema épico-didático (se o senhor sabe alguma coisa a respeito, se o senhor 

conversou com Glauber a respeito disso ou não). Mas, começando por A idade da Terra, 

como foi o processo para o senhor? 

AP: O Idade da Terra, mesmo sem conversar com o Glauber, mas conhecendo o 

Glauber... o primeiro filme de longa-metragem do Glauber foi o Barravento. Eu já tinha 

feito Bahia de Todos os Santos, do Trigueirinho Neto, em 1959. Então, Barravento é 

1960. Era um filme mais voltado pra religiosidade, o candomblé, e tal. E quando ele 

assume, no lugar do Luiz Paulo dos Santos, ele transforma o Barravento em mais um 

filme político. Com uma consciência política, cultural, racial. Contra a exploração do 

homem pelo homem. Quer dizer, já tinha uma linha, talvez não desenhada, não pensada. 

Mas já tinha um vasto movimento para a questão épica. Ele é um filme que fala de puxada 

de xaréu, de pescadores, de lutas, de consciência política fundamentada, nesse âmbito, 

contra a exploração do homem pelo homem. Esse é o primeiro movimento que eu acho 

que eu... só veio cair a ficha depois de anos, conhecendo o Glauber e vendo as obras do 

Glauber. Como em Deus e o Diabo na terra do sol, também. Ele vai nesse mesmo 

corredor da, contra a exploração do homem pelo homem, e a questão da religiosidade, 

como tinha no Barravento. O grande pensador, o que levava a palavra de Cristo, da 

religião, da fé, que era aquele personagem, que fazia tão bem o Ciro, que era da onde veio 

Deus e o Diabo na terra do sol, aonde o Manuel, personagem de Geraldo Del Rey, vê, 

ali, a possibilidade de trazer a fé e romper com todas essas questões de exploração. E, em 

seguida, ele veio pra fazer o filme Terra em transe, tá entendendo? Então, ele faz o Terra 

em transe, entendeu? Você já vê ali um filme também, quer dizer, uma linha glauberiana, 

ele já assina embaixo. Quer dizer, o próprio movimento do Glauber, de afirmação de uma 

cultura genuinamente brasileira, através do audiovisual, já é isso. Quando ele lidera o 

movimento chamado Cinema Novo, que é um movimento épico, está entendendo? 

Rompe com todo o conservadorismo, com a colonização cinematográfica europeia, 

americana, moscovita. Quer dizer, ele tem já uma necessidade do grito, né? Já começa a 

desenhar. Eu fiz os três pilares do Glauber que são Barravento, Câncer e A idade da 
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Terra. Então não é por acaso que termina o último filme do Glauber, A idade da Terra. 

Pra chegar na Idade da Terra, vem O leão de sete cabeças, tá entendendo? Então, ele 

filma na África! Então, esse é o Glauber! Quer dizer, o discurso, a voz, o movimento 

amplo, aberto, largo, pra que não só você veja, mas multidões possam entender! E ele usa 

muito bem o cinema, a mise-en-scène, a questão dos próprios ângulos, que ele registra 

nos filmes dele, traz essa marca. E, quer dizer, quando eu chego pra fazer A idade da 

Terra, em que eu faço esse Deus negro da África, esse líder, que traz essa voz e essa 

maturidade de um continente da onde todos nós viemos, né? Esse Cristo vem da barriga 

da mãe África, pra fazer esse personagem que eu fiz. Então eu acho que o Glauber, ele já 

tem dentro do seu interior, desde jovem, como poeta, como jornalista, como crítico, que 

ele escrevia no Diário de Notícias, tudo isso. Quer dizer, ele já vem maturando, e tendo 

a autenticidade de sua assinatura glauberiana nos seus projetos. Então, quando ele me 

chama pra fazer A idade da Terra, eu já entendi ele todo porque eu já venho 

acompanhando o Glauber desde a década de 50, 60. Então já entendi todos os 

movimentos. E começamos juntos. Quando ele me traz o desenho da Idade da Terra, 

desse líder africano, desse Deus negro, esse Jesus, desse Cristo, está entendendo? Ele já 

não é pra mim, não é uma coisa complicada. É uma coisa que ele já confia em mim, que 

ele sabe que eu reconheço a assinatura dele. Então, os movimentos lá, em que ele convoca 

os personagens: Jece Valadão, Geraldo Del Rey, Tarcísio Meira, Ana Maria Magalhães, 

Danuza Leão. Então ele já tem ali, no bojo, pessoas muito próximas a ele, pra dar vida a 

essa leitura dele. E veja bem que A idade da Terra é num momento em que o país está 

numa situação nervosa, numa ditadura galopante, acachapante; ele consegue, já em Deus 

e o Diabo na terra do sol, já dar o seu grito. Quer dizer, não é diferente; é o grito da 

América Latina! Nós tínhamos várias ditaduras acontecendo, né, na Argentina, no 

Uruguai, no Paraguai, na Bolívia. Então a gente já tinha vários movimentos acontecendo, 

da Europa. Então você tem esse movimento. Deus e o Diabo na terra do sol é antes do 

AI-5. É antes de todo esse movimento estudantil da Sorbonne, que desencadeia pro 

mundo inteiro. Então você tem alinhado filho, primo, irmão dos movimentos do Glauber. 

A Música Popular Brasileira. Quer dizer, você tinha os Ivan Lins da vida, o Chico 

Buarque, os Gonzaguinhas, Aldir Blanc. Você tinha, na pintura, o Gerchman, você tinha 

o Hélio Oiticica, você tinha a Lygia Clark, Lygia Pape nas artes plásticas. Na Bahia, você 

tinha o Calasans Neto, Sante Scaldaferri. Você tinha o Martim Gonçalves no teatro, na 

Universidade de Teatro. Em São Paulo, você tinha o Guarnieri, você tinha o Zé Renato, 
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você tinha o Eugênio Kusnet. Você tinha o Oduvaldo Vianna Filho, aqui. Tinha o CPC. 

Tinha o Ferreira Goulart, o Armando Costa. Você tinha um movimento, um bojo 

acontecendo no país. Não era uma coisa assim, o Glauber não estava isolado, não estava 

sozinho nesse movimento. Ele rasga a barriga de toda essa situação... 

L: Esse transe... 

AP: Exatamente, esse transe! E, com ele, vem nesse movimento, vem tudo isso. As artes 

plásticas, a literatura, a música, o cinema, o teatro. Então, nesse momento em que ele faz 

o Barravento, o Boal está com o Teatro do Oprimido, está fazendo revolução na América 

do Sul, teatro de Arena em São Paulo. Está fazendo Zumbi, Arena contra Zumbi. Então, 

você está fazendo o teatro Opinião, Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que eu 

fiz. Então você tem aí um Brasil, quer dizer, não é um Glauber isolado. Mas é um Glauber 

trazendo todos os pensamentos glauberianos em um movimento só! Então aí desagua A 

idade da Terra. A compreensão, porque aí a gente fecha, né? Acho que nada é por acaso. 

E, logo em seguida, ele morre. Anos depois, ele morre. De A idade da Terra. Então, ele 

faz o trabalho, ele fecha o ciclo. Eu acho que era, é, mais ou menos, eu entendo, quer 

dizer, esse movimento do Glauber é um movimento em que ele fica cristalizado, né, de 

uma consciência coletiva. Porque no cinema você vê o Leon Hirszman, que vem nesse 

movimento, o Nelson Pereira dos Santos, que já estava na estrada fazendo Rio, Zona 

Norte, Rio, 40 Graus, mas se agrega, se incorpora a esse movimento, com Cacá Diegues, 

Joaquim Pedro, Miguel Borges, Walter Lima Júnior, Rui Guerra. Então você tem aí o 

próprio Roberto Pires, que é uma espécie de guru do Glauber. Um cabeça pensante, 

trabalhei com ele, fiz A grande feira. Então você tem ali um universo de acontecimentos 

a partir desse rompimento, desse grito glauberiano, que é uma consciência coletiva. 

L: Uma consciência coletiva? 

AP: Passa a ser uma consciência coletiva, que todos estavam esperando. Esse movimento, 

[que] de algum lugar pudesse nascer, e nasce na Bahia.  

L: E A idade da Terra como sendo o desfecho. 

AP: O A idade da Terra, ele é muito simbólico, porque ele é o retrato, ele é o resultado 

de tantos outros A idade da Terra, que vinham acontecendo desde a década de 60, 70 e 

80, quando culminam com A idade da Terra. 



161 
 

 
 

L: Entendi. E, no caso do cinema épico-didático, o senhor tinha alguma noção dessa ideia 

do Glauber, desse plano do Glauber? 

AP: Não, não, não. Mas eu não tinha, quer dizer, eu não tinha exatamente essa coisa a 

nível de confidência, mas tinha a nível de entender as propostas do Glauber. Porque não 

era diferente no cinema o que fazia o Zé Celso, em São Paulo, no teatro Oficina. Não era 

diferente essa questão didática. O que fazia o teatro de Arena, com Guarnieri, com Boal. 

Não era diferente do que o Antunes Filho fazia. Você tem cada um na sua leitura dentro 

desse processo, desse projeto, mas muito claro. O que o teatro Oficina estava fazendo não 

era diferente do que o teatro Oficina faz. O Galileu Galilei faz a peça do Chico Buarque, 

Roda Viva. Eu estou querendo me lembrar, que é o grande, que é o grande Abelardo I, 

Abelardo II, que é a peça, que foi uma coisa nacional, né, do teatro Oficina. Esqueci o 

nome da peça [O rei da vela, de Oswald de Andrade]. Que é uma peça feita por Ítala 

Nandi, Renato Borghi. Mas o Glauber nunca foi uma coisa, é, eu, eu, eu, eu e eu. O 

umbigo, o umbigo. Ele sempre teve toda uma atitude, um pensar, uma política em que, 

quando ele se manifestava, todos eles estavam provavelmente com as mesmas ideias. Mas 

sem colocar em prática, né? Todos acompanham esse movimento glauberiano. Estou 

tentando lembrar a peça! Esqueci a peça. 

L: Passando já para a segunda parte, a última da entrevista também, em primeiro lugar, 

essa questão do transe e da ruptura. Porque isso é uma coisa que ele chegou a falar em 

algumas entrevistas que eu li, porque teve muito em Terra em transe, né? Por que América 

Nuestra: a terra em transe, acabou sendo só Terra em transe. E a questão da ruptura, que 

ele dizia que é isso que ele trazia com o cinema, com a ideia dele de cinema épico-didático 

para romper com o que ele chamava de essa miséria, essa fome, esse horror, essa 

alienação toda que existe no Terceiro Mundo e...  

AP: ...e ele trazia para o primeiro plano, ele trazia essa questão pra ser discutida até um 

ponto em que, de repente, não mais do que de repente, ele ficou uma voz no deserto. 

Quando ele percebe, e eu entendi o Glauber, quando ele escreve esse artigo dele, 

reconhecendo que o Geisel podia ser o grande personagem da abertura. E ele, de um gesto 

genial, ele vai, ele faz um movimento diferente do que todos estavam fazendo, aí, quando 

ele classifica, ele se aproxima do Geisel. Porque o Geisel era evangélico, ele era da mesma 

religião da família do Glauber. E ele entende que há um sinal por aí. Então ele faz uma 

carta, ele elege o Golbery o “gênio da raça”, pra mostrar que ele entendeu que o Geisel, 
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que o governo Geisel, e ele fez [a carta]! E ele estava certo! Tanto que ele foi execrado, 

o Glauber, né? Quase que linchado publicamente, a nível de posições contrárias. A carta 

que ele tinha feito pra Última Hora, lá da Espanha, reconhecendo que o Geisel era o 

grande personagem, e que ia fazer a grande mudança, e foi, né? Então, eu acho que o 

Glauber, ele tinha, dentro desse bojo, essa maturidade, essa vivência dele, jornalística, e 

essa vivência dele, como um intelectual, como um escritor, como um cineasta, muito 

cedo! Essas coisas, o Glauber começa a escrever com 14 anos! Então, ele... é muito cedo! 

Essa coisa brota nele, uma consciência genuinamente brasileira, que não fosse uma coisa 

do colonizador. Tem isso claro nos filmes, nas obras do Glauber, nos poemas do Glauber, 

nos artigos do Glauber. Ele trabalha mais nesse universo. Então, eu acho que é nesse 

universo que a gente entende que o Glauber dá, coloca a sua marca, a sua assinatura. 

L: E o senhor acha que era uma coisa que ele tinha mais voltada para a política ou mais 

para a estética? 

AP: Não, para a política! Para a política e para a estética! A estética é a política! A coisa 

não está diferenciada! Não está separada, uma coisa da outra. Então, a estética, ela esteve 

sempre presente na questão política do Glauber. Não é em vão, não é por acaso que ele 

participa dos jograis. Antes do Glauber fazer cinema, antes dos primeiros curtas-

metragens dele, a Cruz na praça e o Pátio, ele já tem um movimento com poetas, artistas 

plásticos. É o que chamam de jograis do Paulo Gil Soares. Tem uma turma ali, com ele, 

o movimento estudantil. Então, eu acho que, pra definir bem, eu acho que o Glauber deixa 

a sua grande assinatura, como Brecht deixou, como Picasso deixou, como Sartre deixou. 

Ele está ali. Então, acho que o próprio, os próprios cineastas, como o Vitor Garcia, como 

Peter Brook, como o Hugh Wilson, como existem pessoas de teatro, como Zé Celso, 

Antunes Filho. Eles deixam ali a sua genialidade. [Ele deixou] ali, escrita, em pouco 

tempo, evidentemente. Nos deixou muito cedo, mas deixa a assinatura das coisas mais 

importantes que aconteceram nesse país, nesse século XX.  

L: Vai nessa linha a minha dissertação; mais na linha da subjetividade nele. Ele como 

esse lócus de produção de novas formas de subjetividade. Tinha uma outra ideia antes, de 

falar de insanidade nos filmes dele, mas depois troquei para a ideia do transe. Pelo que 

eu vejo nos filmes, não é uma coisa que só está presente em Terra em transe. É uma coisa 

em que existe um transe que ele está querendo... 
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AP: Porque em cada obra do Glauber você tem que entender a grandeza e a genialidade 

da obra em cada plano. Cada plano quer dizer alguma coisa. Quando você vê o Jardel 

Filho naquele discurso com Glauce Rocha, o José Lewgoy... com Paulo Autran em Terra 

em transe. É exatamente essa América que está mexida, que precisa gritar! Então, ele tem 

essa consciência estética-política, cultural. A necessidade do povo, quando ele fala “o 

povo não sabe falar”. Aquilo é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O povo votou 

no Bolsonaro... Então, eu acho que esse alinhamento de costura do Glauber está em cada 

filme dele: no Barravento, no Câncer, em que o dito era: “Nessa manhã fantástica o Rio 

de Janeiro amanheceu com câncer [inaudível]”, que é o filme feito por Odete Lara, eu, 

Hugo Carvana, Hélio Oiticica, Rogério Duarte. Era o Rio de Janeiro em transe, o Rio de 

Janeiro doente, como o Rio de Janeiro hoje está. O Rio de Janeiro hoje está com câncer. 

Então, a miserabilidade num estado, absoluta, e o Glauber já fez isso antes. O primeiro 

underground do Brasil, quem faz é o Glauber, Câncer. Veio antes, até, de Matou a família 

e foi ao cinema, antes de O bandido da luz vermelha. Então, eu acho que A idade da Terra 

é o fecho não de uma trilogia, mas de um movimento, seja da poesia, da literatura, do 

audiovisual, que fecha com A idade da Terra. Não só uma questão do movimento, mas 

esse movimento não é só do Glauber; é um pensamento do Glauber, amplo, como poderia 

ter sido o pensamento do Sartre. Entender o mundo! Como o mundo está vivendo. Como 

o Brasil está doente. Como o Brasil precisa gritar! A gente vem de movimentos, quer 

dizer, é o final da ditadura militar quando a gente faz o A idade da Terra. E faz em 

Brasília! No coração nervoso, ainda no processo de transição. Não é por acaso que ele vai 

fazer em Brasília A idade da Terra. 

L: Sim, me impressionou muito essa estética dele. Eu fiquei muito tocado com ela o tempo 

todo... 

AP: De A idade da Terra?  

L: De todos, de todos os filmes dele. Essa estética para o cinema que ele queria fazer. 

AP: A estética da fome... 

L: Também tem a estética do sonho, que é uma coisa que vai evoluindo com ele. Mas eu 

já tinha feito uma entrevista antes com o Sílvio Tendler, e isso me deixou um pouco 

surpreso, quando ele disse que não é uma coisa... não é que me deixe surpreso, eu só acho 

interessante; ele acha que essa ideia de uma “Trilogia da Terra” foi uma coisa que ele 
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acordou um dia, e disse: “Essa é a ‘Trilogia da Terra’.” Não é que desde sempre houve 

esse projeto, algo planejado... 

AP: Não. Vai acontecendo, né? Você vai crescendo. E você vai gerindo, e você vai 

maturando, e você vai criando, vai se esculpindo, e se tornando isto. E nisto, você se 

tornar isso, é você romper com isso, e dar o seu grande grito! A gente, por exemplo, 

estamos vivendo um marasmo, o povo está anestesiado; toda essa violência, toda essa 

enxurrada de uma revolução tecnológica, essas ferramentas que a gente não sabe lidar. 

Você conversa com um jovem de menos de 40 anos, e ele não sabe o que que aconteceu 

no país há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. As pessoas estão anestesiadas, porque ainda 

não dominaram essa nova forma de lidar com as redes sociais, com toda essa revolução 

tecnológica. Então as pessoas ainda estão engatinhando. Nós, que temos mais de 40 anos, 

eu tenho 80 anos, eu sou quase analógico pra esse pessoal. Eu não sei como ele seria, o 

Glauber, hoje aqui.  

L: É uma pergunta que eu me faço com alguma frequência. 

AP: Eu não sei. Eu não sei como ele reagiria. 

L: Isso é um ponto interessante, eu acho. Na sua opinião, o Glauber está numa posição 

parecida com essa, tipo, os filmes dele, que foram vistos, e hoje, eu acho, que 

relativamente bastante vistos, mas que não foram digeridos, ainda? 

AP: Muito. Os filmes do Glauber, e não só do Glauber, como do Joaquim Pedro, do Leon 

Hirszman, são muito atuais! São muito atuais! Os filmes do Glauber, o teatro de Arena. 

Eu fazia uma peça no teatro de Arena que se chamava Se correr o bicho pega, se ficar o 

bicho come. Isso é 1965, 66. Então, é a questão da política, da corrupção. Então, a gente 

não está tão distante, não. Está muito próximo. Aquele discurso de ontem é hoje. Serve 

pra hoje. 

L: Sim, mas é que é mais uma questão do público mesmo. Porque o Sílvio Tendler, por 

exemplo, me disse que havia esse discurso também no seio do Cinema Novo já naquela 

época. 

AP: Sim, mas as pessoas absorviam, as pessoas respondiam, as pessoas estavam 

conectadas. Se ele faz o discurso hoje, ele está falando pro deserto. Não por conta de as 

pessoas estarem alienadas. Mas é porque as pessoas estão num movimento contrário a 

todo o movimento que nós fizemos. Estamos hoje vivendo uma outra realidade, e que eles 
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não detectaram que realidade é essa. Então, seria como Cristo hoje fazendo todo o seu 

calvário, sua chegada, Domingo de Ramos, e, logo em seguida, aquele povo que estava 

aplaudindo é o mesmo povo que está gritando “Barrabás, Barrabás!”. 

L: É, é um ponto interessante. Eu fico muito tocado com isso tudo. Com isso também, 

essa linha. Me parece que o Glauber vai muito nessa linha também da política. Mas esse 

é o ponto: ele não é panfletário. Eu acho que é esse que é o ponto. 

AP: Não, não, não. 

L: Ele vai pra estética, pra uma estética nova, e ele quer falar de política também, mas ele 

não quer ser panfletário. Jamais. 

AP: Não, não! O Vidas secas não é panfletário. É a miserabilidade no seu estado absoluto, 

que você encontra hoje nas ruas do Rio de Janeiro: famílias e famílias vivendo na rua, 

sem emprego, sem nada. E você encontra hoje 8% da população que detém toda a riqueza 

brasileira. Então você tem 92% de nós que estão quase que na miséria, na miserabilidade 

absoluta. Então 8% tem todo o dinheiro, todo o poder. O tempo muda, mas as opressões, 

os gritos... 

L: Os questionamentos? 

AP: São. Eles são muito próximos. São primo e irmão! É claro que, no todo, quando eu 

[inaudível], da década de 50 pra cá, na minha época você tinha menos de 55 milhões de 

habitantes. Hoje, você tem 212 milhões, então essa conta não fecha. A proporcionalidade 

da miserabilidade é a mesma, só que em raiz quadrada ao triplo. 

L: É, eu lembro que eu li uma entrevista do Glauber, que ele deu lá em 75, eu acho, em 

que o Cahiers du Cinéma, na França, perguntava pra ele de onde ele tirou essa coisa do 

Antônio das Mortes, o cangaço, isso e aquilo. Mas, principalmente, a pergunta era: “O 

senhor acha que isso é uma coisa que já foi superada?” E ele falava que não, ele achava 

que era uma coisa, assim, isso em 75, ele falava que o cangaço, os jagunços são uma coisa 

que ainda existe no Brasil... 

AP: O coronelismo hoje é a milícia! 

L: É, é isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Então, depois dessa história da 

entrevista do Glauber, o senhor acha que, da mesma forma que o cangaço, que os jagunços 

eram uma coisa que não foi superada, o Glauber achava isso naquela época, o senhor acha 
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que essa miséria, esses problemas, esse transe, que o Glauber coloca nos filmes dele, e as 

rupturas que ele está o tempo todo gritando, demandando o tempo todo, não demandando, 

ele está gritando, ele está estourando, explodindo, exigindo isso, pedindo isso, 

implorando. O senhor acha que isso ainda é uma coisa que não foi superada, ou que ainda 

está pra ser? 

AP: Não. Nada foi superado. Essa você triplica, quadruplica! O Estado hoje, a dizimação 

hoje dos índios é enorme, as queimadas na Amazônia estão enormes, então...52  

L: Não são questões superadas, então, né? 

AP: Não, não, não estão, pelo contrário! Eu acho que agora mais do que nunca. Antes, 

acendeu o sinal amarelo. Agora é o sinal vermelho mesmo. A coisa hoje chegou a um 

estado de perplexidade, em que você constata a miserabilidade no seu estado absoluto, 

total. Você encontra hoje a cidade invisível; pessoas, famílias, a pobreza no estado de 

perplexidade mesmo. Você está diante do que você não acredita: a violência, a questão 

econômica, o desemprego. A falta de companheirismo, a falta de entender qual é a política 

do governo. De que governo? Então, eu acho que o desmantelamento, hoje, ele está ao 

quadrado [em relação ao] que era na década do Glauber, na década de 60, década de 70, 

80. Então, eu acho que não, não, ela avançou! Pelo contrário, ela piorou! E piorou com 

toda uma revolução da tecnologia, das redes sociais. [Isso] avançou muito! Hoje, a 

criatura já está conectada com o mundo! E esse que está conectado com o mundo, você 

vê manadas de movimentos de seres humanos que foram colonizados pelos europeus, que 

falam alemão, que falam inglês, que falam francês, saindo do seu continente, e indo pra 

língua mãe, indo pra Europa! Têm os barcos que saem, e que afundam no mar, milhares 

e milhares de pessoas morrendo! O aquecimento global! Aí, hoje toda essa questão do 

calor, dessa mata, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, está tudo 

queimando, está incendiando tudo! Quer dizer, essa consciência, de você entender, será 

que piorou? Piorou! E o homem detém todo o conhecimento que ele não detinha na 

década de 50, 60, 70. Hoje ele está com muito mais conhecimento, e, paradoxalmente, 

com uma pobreza na relação humana, das coisas mais assassinas, mais covardes, o 

                                                           
52 Houve neste momento da entrevista uma série de interrupções que duraram cerca de cinco minutos. Como 

já informado, a entrevista se deu no Teatro Poeira, em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Dado que os 

equipamentos estavam sendo testados para a peça do entrevistado (que seria apresentada logo depois de 

encerrada a entrevista), optei por pausar temporariamente a gravação, a fim de evitar complicações ou 

imprevistos no momento da própria entrevista (enquanto estava sendo feita) e, posteriormente, da 

transcrição da mesma. 
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indivíduo pelo indivíduo! Você, hoje, está cuidando mais do seu umbigo. Você não cuida, 

acontece alguma coisa, o seu vizinho não sabe! Você mora num prédio de 30 andares, 

você desce o elevador, você não dá bom-dia, as pessoas não dão bom-dia pra você, as 

pessoas nem te conhecem! Então, outro dia, uma mulher aqui na Barra levou quatro horas 

de porrada, sendo massacrada por um jovem, e não foi ninguém acudir! Hoje, um garoto, 

um pai, sequestra o filho, mata o filho de um ano! São pessoas aí. Então, você está hoje 

num estado de perplexidade. Antes, eu acho que tinha ainda a estética, a poesia. Pra dizer 

coisas! Pra se mostrar coisas! Hoje, não. Hoje é: “Farinha pouca, meu pirão primeiro!”  

L: E nisso a miséria que o Glauber sempre denunciava. 

AP: É. Exatamente. Ele, e esse escritor maranhense que eu não estou me lembrando... 
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ANEXO: CITAÇÕES 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

- Michel Foucault 

Vocês compreendem então, nessas condições, como e por que os Estados mais assassinos 

são, ao mesmo tempo, forçosamente os mais racistas. E claro, aí temos de tomar o 

exemplo do nazismo. Afinal de contas, o nazismo é, de fato, o desenvolvimento até o 

paroxismo dos mecanismos de poder novos que haviam sido introduzidos desde o século 

XVIII. Não há Estado mais disciplinar, claro, do que o regime nazista; tampouco há 

Estado onde as regulamentações biológicas sejam adotadas de uma maneira mais densa e 

mais insistente. Poder disciplinar, biopoder: tudo isso percorreu, sustentou a muque a 

sociedade nazista (assunção do biológico, da procriação, da hereditariedade; assunção 

também da doença, dos acidentes). Não há sociedade a um só tempo mais disciplinar e 

mais previdenciária do que a que foi implantada, ou em todo caso projetada, pelos 

nazistas. O controle das eventualidades próprias dos processos biológicos era um dos 

objetivos imediatos do regime. Mas, ao mesmo tempo que se tinha essa sociedade 

universalmente previdenciária, universalmente seguradora, universalmente 

regulamentadora e disciplinar, através dessa sociedade, desencadeamento mais completo 

do poder assassino, ou seja, do velho poder soberano de matar. Esse poder de matar, que 

perpassa todo o corpo social da sociedade nazista, se manifesta, antes de tudo, porque o 

poder de matar, o poder de vida e de morte é dado não simplesmente ao Estado, mas a 

toda uma série de indivíduos, a uma quantidade considerável de pessoas (sejam os SA, os 

SS, etc.). No limite, todos têm o direito de vida e de morte sobre o seu vizinho, no Estado 

nazista, ainda que fosse pelo comportamento de denúncia, que permite efetivamente 

suprimir, ou fazer suprimirem, aquele que está a seu lado. Portanto, desencadeamento do 

poder assassino e do poder soberano através de todo o corpo social. Igualmente, pelo fato 

de a guerra ser explicitamente posta como um objetivo político – e não meramente, no 

fundo, como um objetivo político para obter certo número de meios, mas como uma 

espécie de fase última e decisiva de todos os processos políticos –, a política deve resultar 

na guerra, e a guerra deve ser a fase final e decisiva que vai coroar o conjunto. Em 

conseqüência, não é simplesmente a destruição das outras raças que é o objetivo do 

regime nazista. A destruição das outras raças é uma das faces do projeto, sendo a outra 

face expor sua própria raça ao perigo absoluto e universal da morte. O risco de morrer, a 

exposição à destruição total, é um dos princípios inseridos entre os deveres fundamentais 

da obediência nazista, e entre os objetivos essenciais da política. É preciso que se chegue 

a um ponto tal que a população inteira seja exposta à morte. Apenas essa exposição 

universal de toda a população à morte poderá efetivamente constituí-la como raça 

superior e regenerá-la definitivamente perante as raças que tiverem sido totalmente 

exterminadas ou que serão definitivamente sujeitadas. Tem-se, pois, na sociedade nazista, 

esta coisa, apesar de tudo, extraordinária: é uma sociedade que generalizou absolutamente 

o biopoder, mas que generalizou, ao mesmo tempo, o direito soberano de matar. Os dois 

mecanismos, o clássico, arcaico, que dava ao Estado direito de vida e de morte sobre seus 

cidadãos, e o novo mecanismo organizado em torno da disciplina, da regulamentação, em 

suma, o novo mecanismo de biopoder, vêm, exatamente, a coincidir. De sorte que se pode 

dizer isto: o Estado nazista tornou absolutamente co-extensivos o campo de uma vida que 

ele organiza, protege, garante, cultiva biologicamente e ao mesmo tempo, o direito 

soberano de matar quem quer que seja – não só os outros, mas os seus próprios. Houve, 

entre os nazistas, uma coincidência de um biopoder generalizado com uma ditadura a um 
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só tempo absoluta e retransmitida através de todo o corpo social pela formidável junção 

do direito de matar e da exposição à morte. Temos um Estado absolutamente racista, um 

Estado absolutamente assassino e um Estado absolutamente suicida. Estado racista, 

Estado assassino, Estado suicida. Isso se sobrepõe necessariamente e resultou, é claro, ao 

mesmo tempo na “solução final” (pela qual se quis eliminar, através dos judeus, todas as 

outras raças das quais os judeus eram a um só tempo o símbolo e a manifestação) dos 

anos 1942-1943 e depois no telegrama 71 pelo qual, em abril de 1945, Hitler dava ordem 

de destruir as condições de vida do próprio povo alemão. (FOUCAULT, 2005, p. 309-

311). 

 

- Glauber Rocha 

A única opção do intelectual do mundo subdesenvolvido entre ser um “esteta do absurdo” 

ou um “nacionalista romântico” é a cultura revolucionária. Como poderá o intelectual do 

mundo subdesenvolvido superar suas alienações e contradições e atingir uma lucidez 

revolucionária? Através do exame crítico de uma produção reflexiva sobre dois temas 

justapostos. 

– O subdesenvolvimento e sua cultura primitiva. 

– O desenvolvimento e a influência colonial de uma cultura sobre o mundo 

subdesenvolvido. 

Os valores da cultura monárquica e burguesa do mundo desenvolvido devem ser 

criticados em seu próprio contexto e em seguida transformados em instrumentos de 

aplicação úteis à compreensão do subdesenvolvimento. A cultura colonial informa o 

colonizado sobre sua própria condição. O autoconhecimento total deve provocar em 

seguida uma atitude anticolonial, isto é, negação da cultura colonial e do elemento 

inconsciente da cultura nacional, erradamente considerados valores pela tradição 

nacionalista. Deste violento processo dialético de informação, análise e negação, surgirão 

duas formas concretas de uma cultura revolucionária: 

a didática/épica 

a épica/didática 

A didática e a épica devem funcionar simultaneamente no processo revolucionário: 

A didática: alfabetizar, informar, educar, conscientizar as massas ignorantes, as classes 

médias alienadas. 

A épica: provocar o estímulo revolucionário. 

A didática será científica. A épica será uma prática poética, que terá de ser revolucionária 

do ponto de vista estético para que projete revolucionariamente seu objetivo ético. 

Demonstrará a realidade subdesenvolvida, dominada pelo complexo de impotência 

intelectual, pela admiração inconsciente de cultura colonial, a sua própria possibilidade 

de superar, pela prática revolucionária, a esterilidade criativa. A épica, precedendo e se 

processando revolucionariamente, estabelece a revolução como cultura natural. Arte 

passa a ser, pois, revolução. Neste instante, a cultura passa a ser norma, no instante em 

que a revolução é uma nova prática no mundo intelectualizado. [...] A nova cultura 

revolucionária, revolução em si no momento em que criar é revolucionar, em que criar é 

agir tanto no campo da arte quanto no campo político e militar é o resultado de uma 

revolução cultural-histórica concretizando-se, no mesmo complexo, História e Cultura. O 

objetivo infinito da liberação revolucionária é proporcionar ao homem uma capacidade 

cada vez maior de produzir seus materiais e utilizá-los segundo um profundo 

desenvolvimento mental. (ROCHA, 2004, p. 99 e 100). 

 

- Humberto Pereira da Silva 
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A agitação para impulsionar um movimento de cinema contribuiu para criar o espírito de 

corpo que caracterizaria o Cinema Novo, nome atribuído ao crítico Ely Azeredo numa 

das conversas de bar com o grupo. O movimento, que surgiu sem uma orientação precisa 

sobre influências ou um manifesto que expressasse suas iniciativas, tinha em vista 

principalmente um núcleo comum de interesses: a partir do cinema, desnudar a realidade 

mais dramática e profunda do Brasil; uma realidade que costumava ser embelezada e 

maquiada para entretenimento das elites. A estratégia do Cinema Novo era criar filmes 

baratos, explosivos, bárbaros, radicais, antinaturalistas e polêmicos. Apesar do 

entusiasmo, em 1961 o grupo do Rio se dispersa: Saraceni foi para o Centro Experimental 

de Cinema, em Roma; Joaquim Pedro de Andrade para o Instituto de Altos Estudos 

Cinematográficos (IDHEC), em Paris; e Glauber voltou para a Bahia. Na Itália, Saraceni 

participou do Festival de Santa Margherita, de onde sairia premiado por Arraial do Cabo. 

Ele relata a Glauber uma conversa que teve com o cineasta Jean Rouch, na qual toma 

contato com a experiência de se filmar com a “câmera na mão”. É a primeira vez que 

surge a expressão e a possibilidade que ela acarreta: abolir o tripé, seguir os personagens 

andando com a câmera e, com isso, possibilitar a utilização de uma nova linguagem, 

fundada na liberdade criadora expressa pelo slogan “uma câmera na mão e uma ideia na 

cabeça”. Uma linguagem, em suma, inserida nas vanguardas e, portanto, experimental, 

capaz de se harmonizar com o objetivo de instauração de um cinema revolucionário. A 

câmera orientada pelas mãos é também um objeto de escritura do real, pois com isso 

quebra-se a marcação prévia do posicionamento dos personagens. Ao mesmo tempo que 

o personagem tem liberdade de movimento, a câmera, conduzida pelo diretor, capta um 

momento de plena espontaneidade, orientada pela ideia de transmitir um recorte da 

realidade no estado mais bruto possível, sem os artifícios de uma filmagem 

esquematizada. (SILVA, 2016, p. 47-49). 

 

 

1 DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL: OS LIMITES DO SERTÃO E A UTOPIA 

DO MAR 

 

- Ismail Xavier 

A primeira observação que se pode fazer da representação da história em Deus e o Diabo 

decorre das próprias condições que a montagem analisada ajuda a estabelecer: o filme 

não procura a reprodução naturalista de fatos, transformados em espetáculo. Pelo 

contrário, procura uma linguagem figurativa que atualiza, na própria textura de imagem 

e som, uma reflexão sobre tais fatos. Está todo concentrado na discussão de processos e 

lutas que tiveram efetivamente lugar na história do Nordeste. No entanto, recusa a 

reconstituição precisa da aparência e abandona a ideia de que é necessário mostrar a 

evolução de fatos particulares tal como aconteceram no passado – retórica do espetáculo 

do cinema industrial que exige recursos milionários e procura sua legitimidade nesse 

ilusório transplante da vida autêntica de uma época para o imaginário da tela. Nessa 

recusa, afirma os princípios básicos da estética da fome, num movimento onde, de um só 

golpe, o estilo cinematográfico se afina às condições de sua produção, marca sua oposição 

estético-ideológica ao cinema dominante, dá ensejo a que a própria textura do filme 

expresse o subdesenvolvimento que o condiciona e transforma a sua precariedade técnica 

de obstáculo em fonte da sua riqueza de significações. Ao realizar essa múltipla operação, 

o filme privilegia a representação sintética segundo exigências da discussão em 

andamento, reservando espaço amplo para as intervenções do narrador e para os rituais 

que constituem o núcleo do seu debate ideológico. Há um movimento de reflexão que se 

tece na sucessão das diferentes fases, englobando e pondo em perspectiva suas variadas 
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passagens. Tal movimento vem a primeiro plano porque há um estilo de montagem que 

lhe franqueia a palavra. O diálogo direto com o espectador, num discurso explícito, deve 

muito à presença do cantador, uma das instâncias narrativas centrais do filme. 

Incorporando o poeta da tradição, pertencente ao próprio universo focalizado, o filme se 

permite uma relação muito específica com o referencial histórico. Seu estilo se ajusta 

perfeitamente ao fato de que fala de Corisco, Lampião, Antônio Conselheiro, Beato 

Lourenço, Padre Cícero e outras figuras históricas sem que a representação dos 

indivíduos, e dos acontecimentos em que se envolveram, procure aparentar uma 

fidelidade rigorosa à história datada e documentada, a dos livros eruditos e da cultura 

oficial. A opção pela figuração simbólica mediatizada transforma os fatos do passado 

em referência recoberta por camadas de um imaginário que só admite no seu corpo a 

sobrevivência de fragmentos selecionados, de personagens transfiguradas. Tal 

imaginário se organiza como estória exemplar, assumindo o estatuto de lenda narrada 

oralmente por um contador de estórias cujo objetivo, longe da fidelidade ao ocorrido, é 

a transmissão de um conselho. Assim retrabalhado, o processo histórico se projeta num 

campo alegórico, depurando seus elementos para ficar reduzido ao essencial na 

perspectiva do narrador, numa transformação que evidencia um estilo de relato poético 

cuja inspiração está na literatura de cordel. No filme a tradição local tem presença 

explícita na figura do cantador e estende seus critérios para outros aspectos da 

representação. Com isso, parece estar na raiz da orientação global da narrativa. Há, no 

entanto, uma considerável simplificação quando se admite, sem maiores análises, que a 

totalidade da narrativa expressa seus critérios e sua palavra. (XAVIER, 2019, p. 127-129, 

grifos nossos).  

 

- Ismail Xavier 

O movimento de câmera inicial parece definir uma identidade de perspectivas entre 

imagem e som: o deslocamento céu-terra estaria traduzindo, no plano visual, a ligação 

com a divindade sugerida pela voz do cantador, ambos contribuindo para uma 

interpretação da figura do beato como enviado de Deus. No entanto, quando Manuel se 

aproxima, a cavalo, e a voz do cantador se cala, a composição visual, obedecendo a um 

ritmo de aproximação que acompanha o de Manuel, traz novos dados. Vem exatamente 

acentuar um aspecto da interação entre o vaqueiro e o santo que não reforça as sugestões 

iniciais. Longe de marcar aquela identidade com os versos do cantador, própria à 

introdução da cena, a imagem começa a esboçar o trabalho de distanciamento que, à 

medida que o filme se desenvolve, tende a afastar Sebastião do espectador e preparar o 

seu desmascaramento. Atento, agitado, Manuel rodeia o grupo de beatos. Olha fixo para 

Sebastião. Na decupagem, um jogo campo-contra-campo. Esse jogo aponta 

ostensivamente para a indiferença do santo frente a Manuel. O uso da câmera subjetiva 

(na mão e na posição dos olhos de Sebastião) evidencia claramente que ele não desvia os 

olhos, não encara Manuel, não revela nenhuma intenção de reconhecer sua presença. 

Manuel só existe no seu mundo quando passa em frente a seus olhos impassíveis, só 

interessados em guiar sua caminhada imperturbável para Monte Santo. Soberano, ele não 

se digna a prestar atenção no vaqueiro. Isto desautoriza, antecipadamente, o relato que 

Manuel fará a Rosa, dizendo que o santo olhou bem dentro dos seus olhos, dando a 

entender que houve comunicação intensa, origem de sua fé. Ao mesmo tempo, a 

decupagem não colabora com as palavras do cantador, principalmente quanto à bondade 

nos olhos. A imagem do santo não carrega certos traços que traduziriam os versos da 

canção; a decupagem reforça a distância de critérios justamente através do campo-

contracampo, instância privilegiada de construção das cumplicidades ou desencontros, 

pelo jogo de olhares que sublinha. Nesse nível cristaliza-se um divórcio que se manterá 
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em todo o trajeto de Sebastião. Ele não interage com a câmera. Esta permanece sempre 

um instrumento que o observa de perto, enquanto ele revela um ar fechado e enigmático. 

Nesse confronto com a personagem, o olhar da câmera é marcado por uma solidariedade 

progressiva com o olhar de Rosa – culminada na cena do ritual da capela –, foco da 

desconfiança, figura apegada ao aqui e agora, ao trabalho cotidiano de que foi arrancada 

pela fé de Manuel. Sebastião, por seu lado, alimenta essa desconfiança pela sua própria 

vaidade, pela ponta de sadismo na condução dos sacrifícios, pela indiferença aristocrática 

que não se reduz à relação com a câmera. Coroa seu comportamento com uma morte 

inglória, com demonstrações de fraqueza nada condizentes com sua prepotência. Tal 

morte, humanamente medrosa nas mãos de Rosa, contrasta com a empáfia anterior e o 

desmascara sem apelação (diante da câmera) – afinal, não havia minutos antes 

assassinado uma criança, com firmeza e elegância, em nome do comércio com Deus? 

Essa postura diante da figura de Sebastião não é o único elemento a compor a imagem do 

messianismo como fenômeno social. Há desmistificações, mas há também elogios na sua 

apresentação. Por exemplo, a entrega de Manuel a Sebastião, na primeira sequência de 

Monte Santo, é composta como uma celebração envolvente que enaltece a força do 

sentimento religioso, capaz de aglutinar a massa de camponeses. A câmera antecipa-se a 

Manuel e Rosa, escalando o monte para ir ao encontro do mundo de Sebastião, num dos 

momentos de maior apoteose do filme. Um desfile de bandeiras e símbolos dispostos 

contra o céu, agitados pelo vento, encontra ressonância na música de Villa-Lobos. 

(XAVIER, 2019, p. 134-136). 

 

- Ismail Xavier 

Diante de Corisco, há uma alteração significativa nos critérios da encenação. Tem início 

um jogo de repetições pelo qual a nova fase do filme cita a anterior. Imagem e som 

compõem um elenco de aproximações que aponta, através da presença do mesmo 

elemento dentro de condições aparentemente opostas, Sebastião e Corisco como duas 

faces da mesma metafísica, acentuando, na simetria das suas inversões, sua unidade 

profunda. [...]. Para marcar a unidade profunda, é a mesma voz, de Othon Bastos, que 

profere os discursos de Sebastião e de Corisco. É a mesma peça musical de Villa-Lobos 

que consagra o instante de triunfo da cruz em Monte Santo, quando Manuel adere a 

Sebastião, e o instante da violência, no ataque do cangaço à fazenda, quando se define a 

iniciação de Manuel-Satanás, sua passagem da cruz à espada, sua participação traumática 

no ritual de sangue onde Corisco é o sacerdote. É a mesma metáfora que define o 

horizonte salvador e justiceiro de suas práticas – o sertão vai virar mar, o mar virar sertão 

– em nome do Bem ou do Mal. A unidade que ata direito e avesso se expressa também 

em construções simétricas, tal como as que marcam suas apresentações. Corisco é 

igualmente anunciado como um advento – entra na vida de Manuel e Rosa “pelo sim e 

pelo não”, como diz o cantador, num versejar simétrico ao do início do filme. A 

montagem visual guarda o mesmo estilo de aproximação, acompanhando Manuel, que se 

atira agora aos pés do cangaceiro, reconhecendo nele os sinais renovados do seu “padim”. 

No entanto, como direito e avesso, na sua unidade, não são idênticos, há inversões 

significativas: a panorâmica vertical céu-terra transforma-se numa panorâmica 

horizontal, rasteira, na caatinga, da vegetação ao plano aberto que nos leva a Corisco, 

num movimento que é simultâneo ao verso do cantador que nomeia Corisco, o Diabo de 

Lampião. Tal inversão de eixo na panorâmica opõe a transação terra a terra, o 

enraizamento no baixo mundo do Diabo de Lampião, ao referencial elevado do santo. 

Além disso, a peregrinação em linha reta dos beatos, com olhos fixos em Monte Santo, é 

substituída pelo vaivém de Corisco ao cumprir seu ritual de violência, matando pobre 

para não deixar morrer de fome, como proclama. Visto em plano geral, ele fala de sua 
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promessa de vingança, e sua movimentação em círculos sublinha o espaço delimitado de 

sua ação no raso da caatinga. [...] Na sua teatralidade, o período Manuel-cangaceiro 

assume o tom de um ritual de mortos-vivos, de sobreviventes de perspectivas condenadas. 

Se Manuel não entende bem isso e vive a nova experiência como presente efetivo que 

tem horizontes, Corisco assume a encenação com outro espírito: como cúmplice das 

forças que o condenam. Mais de uma vez, é ele quem define, pela sua própria voz, tal 

condição de morto-vivo. E, na metáfora das duas cabeças – uma matando, a outra 

pensando –, propõe seu destino como repetição de Virgulino, cujo corpo morreu, mas 

cujo espírito vive nele, Corisco. Sobrevivente tardio de uma prática condenada, decide 

levá-la até o fim. Antes mesmo que o encontro entre Antônio e Cego Júlio decrete a 

“cegueira” dessa forma de banditismo social, é o próprio Corisco quem representa seus 

limites no palco da caatinga. (XAVIER, 2019, p. 138-141). 

 

- Ismail Xavier 

Nessa fase [Manuel-cangaceiro], procura-se a significação menos pela montagem e mais 

pela duração e movimento interno do plano, levando cada episódio à saturação. A câmera 

na mão, em plano-sequência, com seus movimentos de vaivém, colabora com esse esforço 

de criação de um certo cerimonial, ao mesmo tempo que procura situar-se no nível da 

experiência das personagens, como se fosse um elemento a mais no grupo. O narrador 

assume as interrogações de Corisco ou Manuel, aderindo ao seu aqui e agora, como 

alguém que, partilhando da abertura e das dúvidas de cada instante, também procura a sua 

perspectiva, indo atrás das figuras que se movimentam. Nesses momentos, Deus e o 

diabo, ao explorar as possibilidades da câmera na mão, define uma dinâmica específica 

na representação cinematográfica. O equilíbrio e a coordenação de atores e câmera são 

substituídos pela interação improvisada, pela instabilidade, pela movimentação que dá 

efeito de procura, como se o narrador renunciasse ao seu saber do fato para se ajustar ao 

comando de uma disposição, para agir ou refletir, que vem das personagens. Tal dinâmica, 

reiterada em várias passagens, tem seu momento de maior evidência na cena em espaço 

aberto, na caatinga, logo após o ataque violento à fazenda do coronel Calazans – única 

representação efetiva de um ataque cangaceiro durante todo o filme. Manuel, Rosa, Dadá 

e o próprio Corisco vivem uma atmosfera de transe pessoal, de perplexidade ou delírio, 

onde o diálogo no grupo se desagrega para dar lugar a um vaivém interrogativo, onde a 

personagem volta-se para dentro de si, ou para os outros, na busca de uma definição ou 

resposta que ponha as coisas no lugar. Tal atmosfera é assumida pela câmera que também 

parece estar à procura de um ponto de apoio, como Manuel diante do ritual de violência 

de Corisco, como Rosa e Dadá em sua troca de presentes e na renovação do carinho 

manifesto desde o primeiro encontro. Na consciência de Manuel, na movimentação do 

grupo, no transe violento de Corisco, há uma atmosfera de crise; a câmera na mão permite 

ao narrador um comportamento que imita a própria disposição das personagens. [...]. No 

entanto, é necessário lembrar que os instantes de maior fratura no tempo, onde se vai além 

da montagem elíptica ou da condensação das cenas de violência pela “estenografia”, 

ocorrem justamente nas falas de Corisco. [...] Corisco traz a câmera para dentro do jogo, 

numa fala direta – “é mentira” – para negar a pequenez de Lampião proclamada por Dadá. 

De frente para a câmera, ele passa da negação imediata à reflexão. Emoldurada por esse 

primeiro plano de Corisco, que olha a câmera, a declamação ocorre num plano de 

temporalidade indefinida. Corisco, braço direito estendido para dispor o punhal paralelo 

à linha do horizonte, de costas para a câmera, confessa o medo de Lampião pela fala 

ritmada e em baixo tom: “Tenho medo de viver sonhando com a luz do mal que joguei 

em cima do bom e do ruim. Tenho medo do inferno e das almas penadas que cortei com 

meu punhal. Tenho medo de ficar triste e sozinho, como o gado berrando pro sol. Tenho 
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medo, Cristino, tenho medo da escuridão da morte.” Terminado o cerimonial de citação, 

voltamos para o espaço-tempo do diálogo, que se completa com o reconhecimento de 

Corisco, que, de frente para a câmera e menos altivo, diz para nós como para si mesmo: 

“É verdade.” (XAVIER, 2019, p. 115, 117, 121 e 122). 

 

- Ismail Xavier 

Enquanto o refrão afirma a certeza metafísica de beato e cangaceiro, os versos do cantador 

propõem a moral humanista que coloca o futuro do homem nas mãos do próprio homem. 

Nesse cruzamento, ficamos a nos perguntar pelo desenvolvimento global do filme e pela 

possibilidade de aí encontrar uma indicação de leitura que permita ver o que prevalece, 

se uma noção humanista e laica da história ou uma ideia metafísica de destino. Nessa 

mesma sequência, é difícil encontrar a chave que permita a síntese dos vários elementos 

presentes. Há, na canção, uma certeza e um convite. A lição do cantador nos convoca 

para o trabalho de transformação desse mundo “mal dividido”. Mas o que dentro do filme 

sustenta tal diagnóstico e tal convocação? De onde vem essa certeza do “sertão virar 

mar”? A imagem da corrida de Manuel não veicula propriamente um recado didático, 

uma palavra de ordem definida do tipo que encontramos ao final de um panfleto político. 

Manuel corre, Rosa o segue até cair. Manuel continua sempre, mas sua movimentação 

não determina a perspectiva: a imagem evoca que é preciso caminhar, abrir perspectivas. 

Nesse sentido, seu gesto, apesar de projetivo, é uma instância de plena disponibilidade. 

Ele não tem um caminho unívoco e distinto a seguir, nada confere direção à sua trajetória. 

Na aparência imediata, ela é um voo cego pela caatinga, perdida na extensão uniforme, 

sem orientação definida. No entanto, Manuel ainda corre em linha reta. E projeta sua 

corrida para um futuro que permanece opaco e fora do seu alcance. O fundamental é que 

a narração não encerra aí o seu discurso, na corrida de Manuel e nos versos da canção. 

Intervindo na própria forma da representação, é o narrador quem dá o salto. Na imagem, 

completa a metáfora da transformação que se repetira pela voz de Sebastião e de Corisco: 

o mar invade a tela e substitui a caatinga. Na trilha sonora, é também alterado o registro. 

Um novo impulso é dado com a emergência da música coral de Villa-Lobos que traz as 

vozes do rito para celebrar tal invasão. A câmera, em movimento, nos mostra um mar 

visto de cima, de modo a evitar que se desenhe uma superfície lisa, delimitada pela linha 

estável do horizonte. O mar afirma-se como massa viva, no vaivém das ondas. A 

conotação de vigor, de consumação inserida na ordem universal, encontra seu reforço na 

música. Esse ato final define um momento de plenitude que atualiza o télos (objeto da 

vontade transformadora) que orienta o comportamento das personagens ao longo do 

filme, mas permanece ausente no seu aqui e agora. Nessa atualização, ganha força e se 

consolida a fórmula da esperança, uma vez que recebe o endosso total da narração pela 

imagem, sem a mediação evocadora de Sebastião, de Corisco ou do cantador. (XAVIER, 

2019, p. 100-102). 

 

- Tereza Ventura 
Glauber parece duvidar que o homem rude do sertão possa alcançar, em algum nível, a 

consciência crítica de sua miséria. Fraco e passivo, habitante de um mundo de fome, sede 

e privação, o sertanejo, em sua primitiva condição, está distante do processo civilizador. 

A imagem signo da nação não prefigura, para Glauber, um destino revolucionário para o 

país. A idéia era buscar no nacional uma forma de dignificar uma identidade cultural 

como fundamento de um processo político. Contudo, Glauber mostra que a identidade 

povo-nação, reivindicada no projeto nacional popular, não fertiliza a revolução. Esta 

visão de mundo rompe com a perspectiva da esquerda (CPC), que percebia no povo 

brasileiro a vocação para a revolução. Para o CPC, tratava-se de politizar a cultura 
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popular, atribuindo-lhe uma ação revolucionária. Mostramos que o popular na visão de 

Glauber não é pura alienação, mas guardião dos valores da tradição, valores que resistem 

à colonização, mas não agenciam uma ação política. Pois, para Glauber, a argumentação 

didático-política não pressupõe a narrativa que valoriza, antes, o modo de vida do 

sertanejo. Uma arte pedagógica anularia as dissonâncias que são a própria matéria-prima 

da vocação narrativa. A arte, nesse contexto, deve propor uma vivência e não um 

entendimento racional acerca da realidade social do país. Ao contrário, a estética para 

politizar o real deve-se fundamentar na expressão do artista. (VENTURA, 2000, p. 181). 

 

 

2 TERRA EM TRANSE: O ASSUJEITAMENTO NA MODERNIDADE 

CAPITALISTA E A PRODUÇÃO DE NOVAS FORMAS DE SUBJETIVIDADE 

 

- Michel Foucault 

O que eu gostaria de mostrar é que de fato o trabalho não é absolutamente a essência 

concreta do homem, ou a existência do homem em sua forma concreta. Para que os 

homens sejam efetivamente colocados no trabalho, ligados ao trabalho, é preciso uma 

operação, ou uma série de operações complexas pelas quais os homens se encontram 

efetivamente, não de uma maneira analítica mas sintética, ligados ao aparelho de 

produção para o qual trabalham. É preciso a operação ou a síntese operada por um poder 

político para que a essência do homem possa aparecer como sendo a do trabalho. Não 

penso, portanto, que se possa admitir pura e simplesmente a análise tradicionalmente 

marxista que supõe que, sendo o trabalho a essência concreta do homem, o sistema 

capitalista é quem transforma este trabalho em lucro, em sobre-lucro ou em mais-valia. 

Com efeito, o sistema capitalista penetra muito mais profundamente em nossa existência. 

Tal como foi instaurado no século XIX, esse regime foi obrigado a elaborar um conjunto 

de técnicas políticas, técnicas de poder, pelo qual o homem se encontra ligado a algo 

como o trabalho, um conjunto de técnicas pelo qual o corpo e o tempo dos homens se 

tornam tempo de trabalho e força de trabalho e podem ser efetivamente utilizados para se 

transformar em sobre-lucro. Mas para haver sobre-lucro é preciso haver sub-poder. É 

preciso que, ao nível mesmo da existência do homem, uma trama de poder político 

microscópico, capilar, se tenha estabelecido fixando os homens ao aparelho de produção, 

fazendo deles agentes da produção, trabalhadores. A ligação do homem ao trabalho é 

sintética, política; é uma ligação operada pelo poder. Não há sobre-lucro sem sub-poder. 

Falo de sub-poder pois se trata do poder que descrevi há pouco e não do que é chamado 

tradicionalmente de poder político; não se trata de um aparelho de Estado, nem da classe 

no poder; mas do conjunto de pequenos poderes, de pequenas instituições situadas em um 

nível mais baixo. O que pretendi fazer foi a análise do sub-poder como condição de 

possibilidade do sobre-lucro. (FOUCAULT, 2003, p. 124 e 125). 

 

- Judith Butler 

A ideia de “simbólico” não aborda a multiplicidade de vetores de poder nos quais 

Foucault insiste, pois o poder em Foucault não consiste apenas na elaboração reiterada de 

normas ou exigências interpeladoras, mas é formativo ou produtivo, maleável, múltiplo, 

proliferativo e conflituoso. Além disso, em suas ressignificações, a própria lei é 

transmutada naquilo que se opõe aos seus propósitos originais e os ultrapassa. Nesse 

sentido, para Foucault, o discurso disciplinar não constitui unilateralmente o sujeito – ou 

melhor, se o faz, constitui simultaneamente a condição para a desconstituição do sujeito. 

O que é gerado pelo efeito performativo da exigência interpeladora é muito mais do que 

um “sujeito”, pois o “sujeito” criado não é, por esse motivo, fixado numa posição: ele se 
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torna a ocasião para uma leitura posterior. Na verdade, gostaria de acrescentar que o 

sujeito só permanece sujeito mediante a reiteração ou rearticulação de si mesmo como 

sujeito, e o fato de a coerência do sujeito depender dessa repetição pode constituir a 

incoerência desse sujeito, seu caráter de incompletude. Essa repetição – ou melhor, 

iterabilidade – torna-se assim o não-lugar da subversão, a possibilidade de recorporificar 

a norma subjetivadora capaz de redirecionar sua normatividade. Considere as inversões 

de “mulher” e “mulher”, de acordo com o modo de encenação e abordagem de cada 

representação, e de “queer” e “queer”, de acordo com seu modo patologizador ou 

contestador. Os dois exemplos dizem respeito não a uma oposição entre o uso reacionário 

e o uso progressivo, mas sim a um uso progressivo que exige e repete o uso reacionário 

com o objetivo de efetivar uma reterritorialização subversiva. Para Foucault, então, o 

aparelho disciplinar produz sujeitos, mas, como consequência dessa produção, traz ao 

discurso as condições para subverter o próprio aparelho. Em outras palavras, a lei se volta 

contra si mesma e produz versões de si mesma que se opõem aos propósitos que a 

colocam em ação e os proliferam. Então, a pergunta estratégica para Foucault é: como 

administramos as relações de poder pelas quais somos administrados, e em qual direção? 

(BUTLER, 2017, p. 106-107). 

 

- Juliana Rocha Franco 

Existe no filme a mediação da subjetividade do poeta em toda narrativa: seu espírito 

contamina toda a narração embora não seja totalmente seu o relato. A representação dos 

fatos narrados proporcionados pelo filme, sejam eles narrados pelo personagem ou não, 

está contaminada pelo estado mental de Paulo, num ritmo fragmentado e irregular. Um 

bom exemplo é a sequência da renúncia de Vieira (apresentada por um narrador externo) 

e mostrada num registro que se relaciona profundamente com a maneira como o fato é 

experienciado por Paulo. A intensa mobilidade da câmera na mão reforça uma agitação 

nervosa e as atormentadas falas do personagem além da trilha sonora com ruídos e música 

acentuam a permanência da fragmentação e do transe. No prólogo do filme o transe já 

aparece, prefigurado na música de candomblé, para depois se mostrar no comportamento 

dos personagens e no próprio ritmo dos acontecimentos influenciando a forma de narrar 

e abrindo possibilidade para possibilidades para várias leituras da obra. A narrativa 

imprime características delirantes ao país, às pessoas; tudo no filme se apresenta como 

num estado que não corresponde à normalidade. Dentro deste contexto, parafraseando 

Starling (1999, p. 35), Paulo não descreve, narra. Uma narrativa descentrada parcial, 

fragmentada tecendo as imagens e palavras para reproduzir experiências com as 

hesitações, as impossibilidades e falhas de uma narrativa cheia de “agoras”. A narrativa 

se dá a partir da memória de Paulo, nesse caso, ele rememora, não o que ele viveu, “mas 

o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência” (BENJAMIN, 

1994, p. 37). Isso se dá quando a experiência de Paulo narrada, se cruza com o Paulo do 

presente que agoniza, desencadeando um processo de narração que se dá através do 

cruzamento desses dois registros temporais. A imagem de Paulo nas dunas [por exemplo] 

é acompanhada de uma voz over que é simultânea às letras do epitáfio na tela. Quando a 

voz over relata o passado, a utilização do pretérito separa o presente da voz que narra (o 

momento de agonia) do presente das ações evocadas. O passado é salvo quando é 

reconhecido, ao cruzar-se com um presente que lhe é sincrônico. A memória de Paulo se 

projeta sobre os acontecimentos e seleciona momentos densos, agudos, de crise, 

tornando-o narrador da história, capaz de reconstruir o tempo da experiência. Na 

rememoração os fatos voltam a existir, saem da sucessão do tempo homogêneo e vazio. 

(FRANCO, 2017, p. 50 e 51). 
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- Aníbal Quijano 

Probablemente no es un accidente que el conocimiento fuera pensado entonces del mismo 

modo que la propiedad, como una relación entre un indivíduo y algo. El mismo 

mecanismo mental subyace a ambas ideas, en el momento en que está en emergencia la 

sociedad moderna. La propiedad, sin embargo, como el conocimiento, es una relación 

entre las gentes a propósito de algo, no una relación entre un individuo y algo. Lo que 

diferencia a tales fenómenos es que la relación de propiedad existe tanto de modo material 

como intersubjetivo. El conocimiento, sólo como una relación intersubjetiva. Parece, 

pues, demostrable la asociación entre individualismo y los conflictos sociales y culturales 

europeos en el momento de elaboración del principal paradigma europeo de racionalidad. 

Pero en ese individualismo hay otro componente cuya explicación no se agota en el 

contexto interno de Europa. La radical ausencia del “otro" no solamente postula una 

imagen atomística de la existencia social en general. Esto es, niega la idea de totalidad 

social. Como lo mostraria la práctica colonial europea, el paradigma hace posible también 

omitir toda referencia a todo otro “sujeto” fuera del contexto europeo, esto es, hacer 

invisible el orden colonial como totalidad, en el momento mismo en que la propia idea de 

Europa está constituyéndose precisamente por relación con el resto del mundo en 

colonización. La emergencia de la idea de “occidente” o de “Europa”, es una admisión 

de identidad, esto es, de relaciones con otras experiencias culturales, de diferencias con 

las otras culturas. Pero para esa percepción “europea” u “occidental” en plena formación, 

esas diferencias fueron admitidas ante todo como desigualdades, en el sentido jerárquico. 

Y tales desigualdades son percibidas como de naturaleza: sólo la cultura europea es 

racional, puede contener “sujetos”. Las demás, no son racionales. No pueden ser o cobijar 

“sujetos”. En consecuencia, las otras culturas son diferentes en el sentido de ser 

desiguales, de hecho inferiores, por naturaleza. Sólo pueden ser “objetos” de 

conocimiento o de prácticas de dominación. En esa perspectiva, la relación entre la cultura 

europea y las otras culturas se estableció y desde entonces se mantiene como una relación 

entre “sujeto” y “objeto”. Bloqueó en consecuencia toda relación de comunicación y de 

intercambio de conocimientos y de modos de producir conocimientos entre las culturas, 

ya que el paradigma implica que entre “sujeto” y “objeto” no puede haber sino una 

relación de exterioridad. Semejante perspectiva mental, tan perdurable como su práctica 

durante 500 años, no podría haber sido sino el producto de una relación de colonialidad 

entre Europa y el resto del mundo. En otros términos, el paradigma europeo de 

conocimiento racional no solamente fue elaborado en el contexto de, sino como parte de 

una estructura de poder que implicaba la dominación colonial europea sobre el resto del 

mundo. Ese paradigma expresó, en un sentido demostrable, la colonialidad de esa 

estructura de poder. (QUIJANO, 1991, p. 442 e 443). 

 

- Glauber Rocha 

O cinema é um conjunto de signos visuais que é necessário aprender a manipular para 

abordar qualquer tipo de realidade. Conta com instrumentação muito diversa: sociologia, 

antropologia, literatura, poesia, economia, matérias sobre as quais o cineasta pode 

informar-se e finalmente agregar sua própria inspiração, que é componente poética 

individual de cada autor. Sem este componente o cinema não seria arte. Estou disposto a 

filmar em qualquer parte. Claro que prefiro filmar no Brasil, que é meu país e onde tenho 

noção das coisas, porque se tenho que filmar em outros países vou ter de empregar muito 

tempo estudando sua realidade. Mas o único perigo é chegar a outro país com idéias 

preconcebidas: “Este país é assim”. Esse tipo de opiniões abstratas não funciona. Só existe 

o conhecimento fundado na situação social. Conhecendo-a, o cineasta agrega seu 

componente poético pessoal e faz o filme. A forma como se resolvem as seqüências, em 
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sua mise-en-scène, esse é problema do diretor. Pessoal. A mim interessa o cinema épico, 

faço-o quando me sinto melhor, ou seja, na cidade ou no campo. Sendo o cinema 

testemunho e ao mesmo tempo comunicação, não pode ter o componente neurótico do 

cineasta colocado como fator preponderante. [...]. Os componentes neuróticos da América 

Latina estão profundamente ligados a uma situação psicológica e política. O que se 

comprova é o seguinte: estes filmes psicológicos ou filosóficos são geralmente povoados 

de personagens burgueses, da burguesia “desenvolvida” da América Latina – como os de 

alguns filmes de Torre Nilsson e Manuel Antín, cineasta exemplo típico da alienação e 

do isolamento cultural – e são exceções, pertencem a uma burguesia rica que vive na 

Europa. Então os cineastas, para tratar desses seres isolados e de formação européia, 

empregam uma linguagem européia em seus filmes. E talvez não a apliquem, sai-lhes 

naturalmente, porque a linguagem está ligada à estrutura, é uma estrutura que se projeta. 

Agora, em Martín Fierro, Torre Nilsson faz um filme épico, embora ainda tenha visos de 

linguagem psicológica. Suponho que em seu próximo filme, O Santo e a espada [El Santo 

de la espada], também épico, conseguirá uma abertura maior. Porque se trata de um 

processo; livrou-se de seu culturalismo, mas ainda com carga de sua formação lingüística 

anterior. Seu é o processo de reeducação lingüística, o que não depende de nenhuma 

posição ideológica. A lingüística é hoje em dia uma ciência importantíssima para entender 

no cinema. Por exemplo, diz-se que um diretor faz filmes à Antonioni ou à Godard; na 

verdade não faz nenhum nem outro: como não tem um domínio maduro de sua lingüística, 

se submete, se coloniza, deixa-se absorver por outra linguagem. Fica então 

impossibilitado de atender a sua própria realidade, porque limita seu campo de 

pensamento àquela linguagem predeterminada. O processo de criação cinematográfica é 

igual ao processo lingüístico. E algo arbitrário como são as palavras, que de um para outro 

idioma mudam arbitrariamente de significado. Ainda que façamos um exame da estrutura 

de cada linguagem, encontraremos um processo de eleição desses significantes e sua 

evolução em cada povo. No cinema, está-se muito no campo de uma estrutura complexa 

que abarca organização de montagem, de pensamento mais do que de cenários, porque a 

capacidade dos planos cinematográficos – a mise-en-scène – composição de câmera e 

lente, é uma posição limitada como a da composição musical: com todas as variações de 

lentes, alguém não tem nem quinze movimentos disponíveis de câmera e é forçoso 

limitar-se a este alfabeto mais ou menos determinado como em música. Agora, o que o 

cineasta precisa é de articulação das estruturas e, para isto, entendê-las, examinar as 

estruturas sociais, dramáticas etc. dos complexos do filme e demais componentes. A isso 

tudo soma-se a motivação poética. (ROCHA, 2004, p. 189-191). 

 

 

3 A IDADE DA TERRA: DA “DEPENDÊNCIA CONSENTIDA” AO 

“CRISTIANISMO ECUMÊNICO” 

 

- Agustín Cueva 

En tales circunstancias, el capitalismo bien puede intentar seguir “legitimándose”, aquí 

en Latinoamérica, más por el amedrantamiento que por la distribución de bienestar. 

Después de todo ya se comprobó, en algunas áreas del Cono Sur, que la “democracia 

burguesa con sangre entra”, sobre la base de lo que algunos estudiosos han denominado 

la “cultura del miedo”. Bajo esta “cultura” siempre pueden desarrollarse, además, 

determinados rasgos que aparentemente indican la “interiorización” de las pautas de 

comportamiento capitalistas y hasta el surgimiento de ciertos signos de “posmodernidad”: 

“[…] despolitización; considerable reducción de las actividades realizadas en asociación 

[…]; apoyo a la privatización económica; adopción de estrategias egoístas de 
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sobrevivencia, competición y especulación […]”. Sólo que, dentro de aquellas 

coordenadas perversas de la dominación, estos comportamientos son más bien modos de 

adaptación, puntos de retirada frente al terror estatal. Ese terror cuyas expresiones más 

aberrantes felizmente han desaparecido en el curso de las actuales transiciones 

democráticas, pero que no por ello deja de estar presente como escarmiento, como fuerza 

de disuasión. La población no ignora que detrás de la fachada civil y civilizada, a veces 

inclusive bonachona del Estado “representativo”, subyace, intacto e intocable, el mismo 

aparato represivo de los regímenes dictatoriales. Más que en el consenso activo de los 

ciudadanos, el sistema se asienta pues, actualmente, en la inducida y escéptica prudencia 

de los gobernados. Por ello, no es un azar que el pensamiento “posmarxista”, que en rigor 

constituye una sociología y una ciencia política del orden, o sea, tanto el discurso de la 

Gran Promesa cuanto de la Gran Resignación; empeñado como está en elaborar una 

crítica despiadada de los sujetos políticos que históricamente han intentado “subvertir el 

orden”, antes que una crítica del sistema como tal. Y tampoco es casual que su primordial 

esfuerzo esté encaminado a separar en forma radical la razón democrática de la razón 

prometeana, “demostrando” que no existe más camino democrático que el seguido por el 

Occidente conservador. (CUEVA, 2015, p. 221 e 222). 

 

- Quézia da Silva Brandão 

Transformação Histórica. Foi partindo desta concepção que o cineasta Glauber Rocha 

deu forma e conteúdo ao projeto cinematográfico de A Idade da Terra. Produzido entre 

1978 e 1980, esse projeto, que deu origem ao que viria a ser o último filme do cineasta 

brasileiro, encerra uma perspectiva multifacetada acerca da cultura e da história, onde 

houve uma recuperação de narrativas fundacionais elementares da tradição ocidental – 

como os mitos bíblicos judaico-cristãos – que foram mescladas a lendas indígenas e 

africanas. Por outro lado, é possível verificar, na produção, uma fusão de religiosidades 

e ideários políticos e uma justaposição dos mundos antigo, moderno e contemporâneo. A 

presença de personagens com significados diversos, tanto entre eles quanto em si mesmos 

ao longo da narrativa fílmica, configura um projeto de releitura da história, submetendo-

a a um legado latino-americano que engloba o melting pot (crisol de raças ou caldeirão 

de raças/caldeirão de culturas) que compõe a diversidade identitária, étnica-cultural, 

histórica e política que dá forma à América Latina. Glauber Rocha operou uma noção 

temporal dentro da poética do filme – compreendida aqui como o sistema estético 

estruturado na obra – que extravasou o conceito moderno de tempo, produzindo efeitos 

narrativos e ideológicos indispensáveis ao projeto ao qual o cineasta pressupunha dar vida 

através de sua produção. Segundo G. J. Whitrow, a noção de um tempo linear e divisível 

nem sempre foi a que marcou nossa histórica percepção temporal. Uma consciência geral 

sobre o tempo foi evoluindo desde os primórdios da humanidade, influenciada não só 

pelos métodos de medição do tempo disponíveis, mas também pelas ideologias pautadas 

nas dinâmicas econômicas e religiosas. Esse tempo cíclico, não linear, impassível de 

comportar as noções de passado e futuro tal como as reconhecemos modernamente, 

remete, segundo Philippe Ariès, a um momento de fundação, de nascimento, de 

construção do mundo e dos conceitos, do modo como é abordado, por exemplo, no mito 

bíblico da criação. Foi partindo dessa concepção de temporalidade – presente em fortes 

influências do cineasta, como o poeta brasileiro Castro Alves – que Glauber arranjou 

personagens categóricos e alegóricos no espaço da encenação, às avessas do clássico 

modelo aristotélico, no intuito de produzir um efeito estético e ideológico que servisse ao 

projeto de reler a História a partir da América Latina e seus constituintes culturais. A 

propósito dessa temporalidade trabalhada no filme, as personagens, por sua vez, não 

foram circunscritas e não trouxeram à luz uma imitação de figuras históricas, nem mesmo 
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foram encaixadas na categoria de indivíduos anônimos situados no espaço-tempo da 

história. (BRANDÃO, 2017, p. 41-42). 

 

- Quézia da Silva Brandão 

O plano aéreo geral tem a Catedral, símbolo da vida cristã, bem ao centro do quadro. A 

imagem muda para Brahms tendo novamente uma crise, morrendo de câncer, e 

agarrando-se à estátua de um dos evangelistas. A escolha desse cenário específico soma 

à toda a composição narrativa de A Idade da Terra: as estátuas de bronze, esculpidas por 

Alfredo Ceschiatte e Dante Croce, cada uma com três metros de altura, estão posicionadas 

à direita e à esquerda da entrada principal da Catedral. Elas representam os quatro 

evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, as três à direita representando os três 

primeiros – os sinóticos – e a isolada à esquerda representando o último. Essa 

representação é tradicional nas artes sacras, pois os sinóticos, além de terem uma data 

possível de produção relativamente próxima uns dos outros, apresentam uma narrativa 

muito similar da vida de Jesus Cristo. Já o evangelho de João, tem data estimada no início 

do século II da Era Comum e possui uma linha narrativa distinta dos outros. Como se 

pôde ver até aqui, Cristo-Índio e Cristo-Negro alinham-se a dois dos sinóticos – Lucas e 

Marcos. O Cristo-Guerrilheiro, analisado no capítulo 3, é relativo ao evangelho de 

Mateus, enquanto que o Cristo-Militar – representação do poder nacional, ditatorial e 

populistas e, portanto, distinto da significação dos outros Cristos – é representado por 

João. Quando John Brahms, morrendo de câncer, agarra-se às estátuas dos evangelistas 

dos sinóticos, ele se agarrando ao único elemento que pode lhe dar respaldo e legitimidade 

evitando o colapso final: o povo (alegorizado pelas figuras crísticas remetidas pelas 

estátuas dos evangelistas), sobre o qual deita a potência revolucionária trazida por 

Glauber em A Idade da Terra. (BRANDÃO, 2017, p. 109 e 110). 

 

- Quézia da Silva Brandão 

Glauber Rocha levou as suas influências às últimas consequências ao trazer para os seus 

quatro cristos uma significação que está além da alegoria como construída em Pasolini e 

Buñuel [cujas obras foram inegáveis fontes de inspiração para A Idade da Terra], pois 

seus personagens possuem várias camadas de significado e simbologia. O Cristo-Índio é 

o trabalhador, que, assim como Adão, foi expulso da eternidade do paraíso (leia-se o 

paraíso como o Novo Mundo, o Eldorado). Não acredita mais em Deus, e diz: “O pássaro 

da eternidade me traiu. Só o real é eterno”. Não acredita mais em seus colonizadores, 

dominadores e patrões. O Cristo-Negro é a encarnação de todo o sofrimento de uma raça 

negra, explorada e escravizada. Em uma de suas falas no filme, parafraseia uma das bem-

aventuranças de Jesus: “Bem-aventurados os que têm fome! Bem-aventurados os 

famintos!”, utilizando, assim, a miséria como um elemento revolucionário. O Cristo-

Militar é a figura dos valores nacionais, de uma nação cristã-católica, da civilização pela 

força. Se parece contraditório apresentar um militar/conquistador como alegoria do 

processo revolucionário, isso se desconstrói ao compreendermos que Glauber Rocha 

vivia em uma América Latina sitiada por ditaduras militares que se diziam 

revolucionárias, e ele as compreendia como fase importante e indispensável para a 

descolonização. É o militarismo que vai gerar a violência que vai resultar em lutas 

revolucionárias. Por fim, o Cristo-Guerrilheiro é o próprio filho de Brahms (o anticristo), 

que se encontra indignado com seu pai que não lhe dá sua herança, seus espólios e sua 

parte no império comercial. Desse modo, ele representa a Revolução como sendo 

consequência de uma indignação contra o lugar de uma América Latina, dos povos do 

Terceiro Mundo, subdesenvolvidos no plano econômico e cultural. Enquanto Cristos, 

cada um representa uma “missão revolucionária”, e encarnam valores políticos, históricos 
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e culturais importantes ao processo de descolonização cultural, política e econômica. 

Enquanto Cavaleiros do Apocalipse, cada um traz sua mensagem – Peste, Guerra, Fome 

e Morte – e a impregna de justificativa e propósito políticos, recuperando muito do seu 

discurso sobre uma estética da violência. (BRANDÃO, 2017, p. 50 e 51). 

 

- Glauber Rocha 

Como você vê a relação entre o filme revolucionário e a cultura popular tradicional? 

Num país capitalista não existe uma classe intelectual proletária. O erro da esquerda 

européia de vanguarda, de origem burguesa é aquele de idealizar a classe proletária mas 

o proletariado não pode ser divinizado: nos países capitalistas ele é uma massa alienada 

por causa da exploração. O trabalho dos marxistas deve ser o de desenvolver a consciência 

do proletariado para fazê-lo sair dessa situação; mas eu não romantizo o proletariado 

alienado, escravo, sem consciência, analfabeto, como existe em todos os países ocidentais 

controlados pelo cinema e TV. A primeira exigência expressa do meu cinema é de 

reconhecer a cultura tradicional como cultura na qual os elementos revolucionários não 

são expressos. Conheço bem a cultura folclorista do meu país, fiz estudos de etnologia e 

posso dizer que em todas as épocas, seja na Grécia Antiga, como na Pérsia ou no Egito, 

a cultura popular e folclorista é o produto do servilismo, e isso acontece seja que se trate 

de festas, homenagens ao rei, seja que se trate de cada manifestação em honra daquele 

poder político e religioso que o povo consagra na praça. A cultura folclorística pode 

desenvolver ao máximo um banditismo anarquista ou uma poesia lírica pessimista e 

idealista (por exemplo: “somos pobres mas somos felizes...”). No Brasil existe uma classe 

camponesa muito pobre, servil, caracterizada por um folclore passivo; depois tem um 

proletariado industrial, que consome a TV, os filmes westerns etc., e naturalmente uma 

classe média, servil nos confrontos dos ricos e fascista na opressão do proletariado. 

Quando me preparo para fazer um filme, para criticar ou demonstrar uma estrutura 

psicoeconômica e cultural de um certo tema orientado segundo uma metodologia 

materialista, eu não posso me colocar como um intelectual romântico e retórico, isto é, 

não posso pensar no público como uma massa passiva, estúpida e servil à qual deverei 

oferecer mentiras em nome da comunicação; é uma armadilha social na qual cai a melhor 

parte dos cineastas. [...] Os meus filmes, como todos aqueles do cinema novo, foram 

vistos por camadas sociais de público. O produto revolucionário deve ser para as grandes 

salas, mas o filme deve ser radical também do ponto de vista ideológico e formal. Por isso 

sou contra a fórmula que faz filmes idealistas com temas políticos, usando no caso a 

estrutura e meios do cinema americano, os dramas psicológicos, o ator estereotipado, 

montagem de efeito etc., todas essas técnicas usadas para difundir uma idéia de esquerda, 

resultam falsas porque a idéia de esquerda se torna de direita. Não existe diferença entre 

a idéia e a forma: a linguagem é o resultado e o produto dialético das contradições. O 

público deve ser conquistado democraticamente, mas nunca desfrutado. O filme deve ser 

democrático para um público proletário. Isso implica uma nova consciência de 

montagem, de exposição, de interpretação, de diálogos... É fácil demais falar ao público 

através de uma linguagem convencional que é antidialética. (ROCHA, 2004, p. 299 e 300, 

grifos do autor). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

- Walter Benjamin 

“A observação do artista pode atingir uma profundidade quase mística. Os objetos 

iluminados perdem os seus nomes: sombras e claridades formam sistemas e problemas 
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particulares que não dependem de nenhuma ciência, que não aludem a nenhuma prática, 

mas que recebem toda sua existência e todo o seu valor de certas afinidades singulares 

entre a alma, o olho e a mão de uma pessoa nascida para surpreender tais afinidades em 

si mesmo, e para as produzir.” A alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo 

campo. Interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar. O 

papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela ocupava 

durante a narração está agora vazio. (Pois a narração, em seu aspecto sensível, não é de 

modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém 

decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam de 

cem maneiras o fluxo do que é dito.) A antiga coordenação da alma, do olhar e da mão, 

que transparece nas palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela que encontramos 

sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada. Podemos ir mais longe e perguntar 

se a relação entre o narrador e sua matéria – a vida humana – não seria ela própria uma 

relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência – a sua e 

a dos outros – transformando-a num produto sólido, útil e único? Talvez se tenha uma 

noção mais clara desse processo através do provérbio, concebido como uma espécie de 

ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os provérbios são ruínas de antigas 

narrativas, nas quais a moral da história abraça um acontecimento, como a hera abraça 

um muro. Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar 

conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o 

sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a 

própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 

substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; 

sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de 

sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. (BENJAMIN, 1994, p. 220 

e 221). 

 

- Stuart Hall 

Foucault argumentou que, não apenas o conhecimento é sempre uma forma de poder, mas 

este está implicado nos questionamentos sobre se o conhecimento é aplicado ou não e em 

quais circunstâncias. O tema da aplicação e da efetividade do poder/conhecimento era 

mais importante, ele pensou, que a questão de sua “verdade”. O conhecimento ligado ao 

poder não apenas assume a autoridade “da verdade”, como tem o condão de se fazer 

verdadeiro. Todo conhecimento, uma vez aplicado ao mundo real, tem efeitos reais, e 

nesse sentido, pelo menos, “torna-se verdadeiro”. Conhecimento, quando usado para 

regular a conduta de outros leva à constrição, à regulação e ao disciplinamento de práticas. 

Então, “Não há relação de poder sem a constituição correlativa de um campo de 

conhecimento que não pressuponha e constitua, ao mesmo tempo, relações de poder” 

(Foucault, 2015). [...] Isso levou Foucault a falar não da “verdade” do conhecimento no 

sentido absoluto – uma verdade que permanece estática, inalterável, sem importarem o 

período, situação ou contexto –, mas de uma formação discursiva que sustenta o regime 

da verdade. Então, pode ou não ser verdade que filhos criados apenas pelo pai ou só pela 

mãe são inevitavelmente levados a delinquência ou ao crime, mas se todos acreditam que 

realmente é assim e punem as famílias de pais solteiros, isso terá consequências reais 

tanto para os pais quanto para as crianças. A situação se tornará “verdadeira” para seus 

efeitos reais, mesmo que, em um sentido absoluto, isso nunca tenha sido conclusivamente 

provado. (HALL, 2016, p. 88 e 89). 

 

- Stuart Hall 
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Em segundo lugar, Foucault desenvolveu uma concepção de poder totalmente nova. Nós 

tendemos a pensar que o poder sempre irradia em uma única direção – do topo para baixo 

– e que vem de uma fonte específica – o reino soberano, o Estado, a classe dominante e 

assim por diante. Para nosso autor, no entanto, o poder não “funciona na forma de uma 

cadeia; ele circula. Ele nunca é monopolizado por um centro. Ele é implantado e exercido 

por uma organização como uma rede” (Foucault, 1980: 98). Isso sugere que nós todos 

somos, em algum grau, pegos em sua circulação – opressores e oprimidos. O poder não 

irradia de cima para baixo, nem de uma única fonte ou lugar. Relações de poder permeiam 

todos os níveis da existência social e podem, portanto, ser encontradas operando em todos 

os campos da vida social – nas esferas privadas da família e da sexualidade, tanto quanto 

nas esferas públicas da política, da economia e das leis. E mais, o poder não é apenas 

negativo, reprimindo o que objetiva controlar. Ele também é produtivo. “Não pesa em 

nós como uma força que diz não, mas (...) atravessa e produz coisas, induz ao prazer, a 

formas do conhecimento, produz discurso. Ele precisa ser pensado como uma rede 

produtiva que penetra todo o corpo social” (Foucault, 1980: 119). O sistema de punição, 

por exemplo, produz livros, tratados, regulamentos, novas estratégias de controle e 

resistência, debates no Parlamento, conversações, confissões, apelos e brechas legais, 

regimes de treinamento para oficiais da prisão e assim por diante. [...] Sem negar que o 

Estado, a lei, o reino soberano ou a classe privilegiada detêm posições de dominância, 

Foucault desvia nossa atenção das estratégias de poder grandes e gerais para os vários 

circuitos localizados, táticas, mecanismos e efeitos pelos quais o poder circula – o que 

Foucault chama de “rituais meticulosos” ou a “microfísica” do poder. (HALL, 2016, p. 

90 e 91). 

 

- Stuart Hall 

Você não pode ver para o que todos estão olhando, as pessoas que estão “sentadas”, a não 

ser que consideremos ser o seu reflexo no espelho. Eles tanto estão quanto não estão na 

imagem. Ou melhor, eles estão presentes por uma espécie de substituição. Nós não 

podemos vê-los porque não estão diretamente representados, mas sua “ausência” está 

representada – espelhada pelo seu reflexo ao fundo. O sentido da imagem é produzido, 

argumenta Foucault, por meio dessa complexa interação entre presença (o que você vê, o 

visível) e ausência (o que você não pode ver, o que está deslocado no quadro). A 

representação funciona tanto no que não é mostrado, quanto no que é mostrado. 

4. Na verdade, um bom número de substituições ou deslocamentos parece estar ocorrendo 

aqui. Por exemplo, o “sujeito” e centro da pintura para a qual estamos olhando parece ser 

a infanta. Mas o “sujeito” ou centro é também, obviamente, aqueles que estão sentados – 

o rei e a rainha –, a quem nós não podemos ver, mas para os quais os outros estão olhando. 

Pode-se afirmar isso pelo fato de o espelho pendurado em que eles são refletidos estar 

também quase exatamente no centro do campo de visão da pintura. Então, a infanta e o 

casal real, em certo sentido, dividem o lugar do centro como os “sujeitos” principais da 

pintura. Tudo depende de para onde se está olhando – para a cena, a partir de onde você, 

o espectador, está sentado, ou para o exterior da cena, a partir da posição das pessoas na 

imagem. Se você aceitar o argumento de Foucault, então há dois sujeitos na pintura e dois 

centros. E a composição da imagem – seu discurso – nos força a oscilar entre esses dois 

“sujeitos” sem nunca decidir finalmente com qual nos identificar. A representação na 

pintura parece firme e clara – tudo no lugar. Mas nossa visão, a forma com que nós 

olhamos para a imagem, oscila entre dois centros, dois sujeitos, duas posições de olhar, 

dois sentidos. (HALL, 2016, p. 105). 

 

- Glauber Rocha 
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Há que tocar, pela comunhão, o ponto vital da pobreza que é seu misticismo. Este 

misticismo é a única linguagem que transcende ao esquema racional de opressão. A 

revolução é uma mágica porque é o imprevisto dentro da razão dominadora. No máximo 

é vista como uma possibilidade compreensível. Mas a revolução deve ser uma 

impossibilidade de compreensão para a razão dominadora de tal forma que ela mesma se 

negue e se devore diante de sua impossibilidade de compreender. O irracionalismo 

liberador é a mais forte arma do revolucionário. E a liberação, mesmo nos encontros da 

violência provocada pelo sistema, significa sempre negar a violência em nome de uma 

comunidade fundada pelo sentido do amor ilimitado entre os homens. Este amor nada 

tem a ver com o humanismo tradicional, símbolo da boa consciência dominadora. As 

raízes índias e negras do povo latino-americano devem ser compreendidas como única 

força desenvolvida deste continente. Nossas classes médias e burguesas são caricaturas 

decadentes das sociedades colonizadoras. A cultura popular será sempre uma 

manifestação relativa quando apenas inspiradora de uma arte criada por artistas ainda 

sufocados pela razão burguesa. A cultura popular não é o que se chama tecnicamente de 

folclore, mas a linguagem popular de permanente rebelião histórica. O encontro dos 

revolucionários desligados da razão burguesa com as estruturas mais significativas desta 

cultura popular será a primeira configuração de um novo signo revolucionário. O sonho 

é o único direito que não se pode proibir. A “Estética da Fome” era a medida da minha 

compreensão racional da pobreza em 1965. Hoje recuso falar em qualquer estética. A 

plena vivência não pode se sujeitar a conceitos filosóficos. Arte revolucionária deve ser 

uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta 

realidade absurda. Borges, superando esta realidade, escreveu as mais liberadoras 

irrealidades de nosso tempo. Sua estética é a do sonho. Para mim é uma iluminação 

espiritual que contribuiu para dilatar a minha sensibilidade afro-índia na direção dos mitos 

originais da minha raça. [...]. Não justifico nem explico meu sonho porque ele nasce de 

uma intimidade cada vez maior com o tema de meus filmes, sentido natural de minha 

vida. (ROCHA, 1981, p. 220 e 221, grifos do autor). 

 

- Jonathan Rutherford 

A natureza mutante do que entendemos por “população nacional” é sempre mais 

visivelmente construída a partir de um espectro de diferentes tipos de interesses, 

diferentes espécies de história cultural, diferentes linhagens pós-coloniais, diferentes 

orientações sexuais. Como toda a natureza da esfera pública está mudando, nós realmente 

temos necessidade de uma noção de política que se baseie em identidades políticas 

desiguais, não uniformes, múltiplas e potencialmente antagônicas. Isso não deve ser 

confundido com alguma forma de pluralismo autônomo, individualista (e a noção 

correspondente de diversidade cultural); o que se acha em questão é um momento 

histórico no qual essas identidades múltiplas realmente se articulam para desafiar 

caminhos, seja positiva ou negativamente, seja progressiva ou regressivamente, e em 

geral de um modo conflitante e às vezes até mesmo incomensurável – não alguma 

florescência de talentos e aptidões individuais. O multiculturalismo representou uma 

tentativa de responder e ao mesmo tempo controlar o processo dinâmico da articulação 

da diferença cultural, administrando um consenso baseado numa norma que propaga a 

diversidade cultural. Minha intenção ao falar de diferença cultural, mais que de 

diversidade cultural, é reconhecer que esse tipo de perspectiva liberal relativista é 

inadequado em si mesmo e de modo geral não admite a postura normativa e universalista 

a partir da qual ele constrói seus julgamentos culturais e políticos. Com o conceito de 

diferença, cuja história teórica repousa no pensamento pós-estruturalista, na psicanálise 

(onde ele é muito ressonante), no marxismo pós-althusseriano e na obra exemplar de 
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Fanon, o que eu tentava fazer era ver como a noção de Ocidente, ou de cultura ocidental, 

seu liberalismo e relativismo – essas próprias e possantes mitologias do “progresso” – 

também contém em si um gume, um limite. Com a noção de diferença cultural, tento 

colocar a mim mesmo nessa posição liminar, nesse espaço produtivo da construção de 

cultura como diferença, no espírito da alteridade ou outridão. A diferença de culturas não 

pode ser uma coisa para ser encaixada numa moldura universalista. Culturas diferentes, a 

diferença entre práticas culturais, a diferença na construção de culturas dentro de grupos 

diferentes, com grande freqüência fazem existir no seu meio, e entre elas próprias, uma 

incomensurabilidade. Por mais racional ou “racionalista” que alguém seja (pois o 

racionalismo é uma ideologia, não apenas um modo de ser sensato), na realidade é muito 

difícil, e até mesmo contraproducente e impossível, tentar e conseguir juntar diferentes 

formas de cultura, pretendendo que elas possam coexistir facilmente. A suposição de que, 

em algum nível, todas as formas de diversidade cultural sejam passíveis de compreensão 

com base num conceito particular universal, seja este o de “humanidade”, “classe” ou 

“raça”, pode ser a um só tempo muito perigosa e muito limitadora na tentativa de 

compreender os modos pelos quais as práticas culturais constroem seus próprios sistemas 

de significação e organização social. (RUTHERFORD, 1996, p. 35 e 36, grifos do autor). 

 

- Ismail Xavier 

Glauber assume a condição de personagem de um teatro maior, dentro do qual ele acaba 

encarnando o que, referido ao herói desejável para seus filmes, compõe o “múltiplo 

homem brasileiro”, este que “vive cada crise em seus respectivos estágios”, capaz de 

reunir ação e meditação. Ao reiterar, na escrita, sua identidade de homem prático, ele 

retoma, embora de forma alterada, a reflexão em torno das contradições entre o poético e 

o político que haviam marcado a angústia do jovem engajado, ciente das impossibilidades 

da expressão radical (e livre) da subjetividade no cinema. Como um homem de ação, o 

cineasta seria distinto do poeta, não só pela relação com técnicas e equipamentos, mas 

também porque envolvido na economia-política do cinema num quadro adverso, de 

domínio imperial e de subdesenvolvimento. [...] A insistência de Glauber nesta 

multiplicidade de empenhos define o teor de sua prática diária que se orienta por uma 

concepção da cultura em que os gestos pessoais se fazem representações de forças 

maiores enlaçadas na conformação de destinos coletivos. Com esta premissa, seria 

impossível não trazer para cá o tom de fala afinado ao grande teatro que buscou em seus 

filmes, um teatro capaz de projetar o drama na história, incorporando mitos e, ao mesmo 

tempo, mergulhando na camada mais baixa – mas não menos decisiva – dos interesses de 

classe e das nações imperiais a combater. Sua forma de viver e de criar torna-se aqui um 

texto tonificado por esse impulso de expressão total (ou seja, valem idéias, sentimentos, 

pulsões, falas e gestos). [...] E a discussão aqui feita por Glauber das idéias-força que 

movem seu cinema não se faz nos termos clássicos da ideologia, no sentido estrito de 

construção de um imaginário que legitima interesses ou mesmo no sentido genérico de 

“visão de mundo” entendida como formulação racional de uma posição que deriva de 

conhecimento, reflexão e valores proclamados. O problema da posição e da intervenção, 

em Glauber, está aquém ou além desta esfera racional, embora não a exclua. A Razão, 

como terreno exclusivo da disputa da verdade (ou da legitimidade de uma ação), é um 

preconceito burguês, instrumento da repressão e das manobras coloniais etnocêntricas, 

antipopulares, conduzidas em prejuízo dos três continentes que compõem a geopolítica 

da fome. Não é, portanto, a partir da reflexão dos intelectuais-professores que o oprimido 

chega à luz e parte para a resistência, mas pelo que ele vive em sua própria experiência, 

geradora do sentimento de absurdo e da revolta, fonte da violência que faz história. Não 

surpreende que tenha sido em torno da legitimação dessa violência – em vez de 
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“primitiva”, em verdade civilizatória – que o teatro épico-didático de Glauber se fez na 

tela. [...] Desde “Por uma estética da fome” até seus textos sobre a épica-didática escritos 

em 1975, passando por “A estética do sonho”, a tônica dominante foi a afirmação da arte 

como um laboratório de experimentação de conflitos em todos os níveis: 1. formal – 

contra o cinema clássico e o realismo; 2. dramático – contra a psicologização que cultiva 

a autonomia da esfera privada da experiência; 3. temático – é imperativo encenar a 

experiência que tem grande ressonância social, se faz encruzilhada dos destinos coletivos, 

teatro do poder que mobiliza grandes interesses e projetos que conformam a história e 

constroem identidades nacionais, continentais. (ROCHA, 2004, p. 20 e 21). 


