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RESUMO 

Nesse trabalho analisaremos as transformações do percurso estético-temático do 

cineasta Glauber Rocha entre Deus e o diabo na terra do Sol (1964) e o Dragão da 

maldade contra o santo guerreiro (1969), considerando a relação entre contexto 

histórico e a formação cultural do diretor.  Para tanto, iremos comparar os filmes, 

relacionando temáticas, personagens, músicas e estéticas, cotejando as produções às 

circunstâncias de suas realizações – a conjuntura pré-golpe militar e a repressão do AI-5 

– e verificando a influência de elementos ligados à formação do cineasta, como a 

temática da revolução, a literatura nordestina e os westerns americanos. Também 

lançaremos um breve olhar sobre a trajetória do Cinema Novo, verificando suas 

diferentes fases e a importância de Glauber Rocha neste movimento cinematográfico. 

 

Palavras-chave: Glauber Rocha, cinema brasileiro, Cinema Novo, Antônio das Mortes. 
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1 Introdução 
 

O Cinema Novo surge no Brasil inserido em uma visão da arte como prática política/ 

revolucionária. Em um período em que o país passava rapidamente de agrário-exportador a 

industrial, o mercado de trabalho e o mercado consumidor cresciam junto com as camadas 

médias urbanas – de onde saíram, segundo Simonard (2003), os intelectuais e simpatizantes 

dos setores populistas e de esquerda. Nesse contexto da década de 50 e início dos anos 60, 

surgia a leitura do Brasil como um país subdesenvolvido, culturalmente colonizado, onde 

tanto burguesia quanto proletariado eram insipientes (SIMONARD, 2003). Para reverter esse 

quadro, o papel da produção cultural seria fundamental. Até então, o comportamento das 

camadas urbanas era ditado pela produção cultural estrangeira, principalmente pelo cinema 

de Hollywood. De acordo com Simonard (2003), era preciso criar condições para que o 

cinema brasileiro, por ser uma arte e um veículo de comunicação de massa, ocupasse o 

espaço do cinema estrangeiro, permitindo a afirmação de uma cultura nacional. 

Nem os críticos que os precederam cronologicamente, nem os 

cinemanovistas discutiam mais a formação do povo - assunto 

praticamente esgotado pelos modernistas em 1922 -, já constituído 

como uma das categorias fundamentais da cultura política da esquerda 

nacionalista e tido como um dos principais agentes de mudança da 

realidade brasileira. Faltava, entretanto, definir as características e 

especificidades daquele povo, tarefa a que se propuseram os criadores 

do Cinema Novo. O ponto de partida deveria ser um mergulho na 

“realidade” sócio-político-cultural brasileira, da mesma forma que o 

fizera o movimento modernista cerca de trinta anos antes. 

(SIMONARD, 2003, não paginado) 

Apesar de unidos em torno desse “mergulho na realidade sócio-político-cultural 

brasileira”, o movimento não chegou a desenvolver um programa de ação ou uma escola 

estética devido à pluralidade de personalidades e expressões que o formavam - um dos traços 

marcantes do Cinema Novo, segundo Ramos (2004). Dentro desse grupo heterogêneo é a 
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figura de Glauber Rocha que irá reunir as funções de porta-voz, ideólogo e “líder 

incontestável” do movimento. Suas posições radicais dentro do Cinema Novo enfatizavam, 

segundo Aumont (2004), a necessidade de um cinema que tratasse da situação histórica e 

política da América Latina sem tentar disfarçar o seu subdesenvolvimento, intervindo nessa 

sociedade, direta ou indiretamente.  

O cineasta não tem escolha, deve explicar a exploração e a fome que 

dela resulta; para tal, não deve hesitar em sobrecarregar o conteúdo de 

seus filmes; toda a sua arte será de imaginar uma forma, ou um modo 

de fazer, que iguale tal conteúdo em violência e, redobrando-o, sirva-

o. (AUMONT, 2004, p.119) 

 

Segundo Aumont (2004), nenhum cineasta teria ido tão longe quanto Glauber na crença 

das relações de forma e conteúdo no sentido da mudança social e da luta. Convicção expressa 

pelo cineasta em diferentes momentos de sua trajetória em textos e manifestos como Estética 

da fome (1965), Tropicalismo, antropologia, mito, ideograma (1969) e Estética do sonho 

(1971). Do delírio da fome, ao sonho místico, passando pela antropofagia tropicalista, os 

escritos revelam o percurso das concepções estético-temáticas de Glauber em função das 

possibilidades revolucionárias do cinema.  Trajetória manifestada na prática, de Barravento 

(1962) até A idade da terra (1980). 

O presente trabalho tem como objetivo, portanto, analisar parte do percurso do cineasta, 

verificando suas transformações. Para tanto, serão comparados os filmes Deus e o diabo na 

terra do Sol (1964) e o Dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969). Como objetivos 

específicos temos: (1) compreender a relação entre contexto histórico e a formação cultural 

de Glauber Rocha na concepção dos filmes Deus e o diabo na terra do sol e O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro; (2) compreender a trajetória do Cinema Novo, verificando 

as diferentes fases e a importância de Glauber Rocha no movimento; (3) Relacionar as 

temáticas, personagens, música e estética dos filmes Deus e o diabo na terra do sol e O 
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dragão da maldade contra o santo guerreiro. 

Os filmes escolhidos para análise, apesar de elementos em comum – o cangaço, o 

messianismo e a figura de Antônio das Mortes – apresentam concepções estéticas distintas.  

Além disso, pertencem a diferentes momentos sócio-históricos: Deus e o diabo na terra do 

sol se insere na conjuntura pré-golpe militar, no auge do Cinema Novo em sua concepção 

original como instrumento revolucionário; enquanto O dragão da maldade contra o santo 

guerreiro foi concebido em meio à repressão do AI-5, entre questionamentos políticos e as 

transformações culturais desencadeadas pela Tropicália. Na obra de Glauber Rocha, no 

entanto, não somente o momento histórico-cultural terá influência sobre suas concepções 

estéticas. No caso de cineasta, além de compreender o momento político/cultural do país à 

época das produções, é preciso verificar a influência de elementos ligados à formação do 

diretor, como a temática da revolução (XAVIER, 2001), a literatura nordestina (BUENO, 

2003) e os westerns americanos (PEREIRA, 2004).  

Para Glauber (1981), seus filmes não traziam apenas traços das etapas sucessivas do 

seu desenvolvimento cultural, seus filmes eram as próprias etapas deste desenvolvimento. 

Sendo assim, segundo o cineasta, cada filme seria, à época das produções, o meio pelo qual 

canalizava informações sócio-históricas e conhecimento. Construindo um diálogo entre duas 

destas “etapas”, o presente trabalho pretende contribuir para o estudo da obra de Glauber, 

buscando compreender, mesmo que em parte, a lógica de suas concepções estético-temáticas.  

Apesar de amplamente interpretada, a análise da filmografia de Glauber acaba por 

concentrar-se em dois filmes: Deus e o diabo na terra do sol e Terra em transe. Assim sendo, 

a ideia inicial do presente trabalho era analisar somente O dragão da maldade contra o santo 

guerreiro, como forma de estender o exame da sua obra a outros filmes. No entanto, durante 

o processo de pesquisa nos pareceu mais interessante estabelecer uma comparação entre Deus 
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e o diabo e O dragão, buscando compreender assim, por meio das diferenças e similaridades 

dos filmes, parte do percurso da obra de Glauber Rocha. 

 Para tanto, utilizaremos o método do historiador francês Marc Ferro (NORA, 1975), 

segundo o qual, relacionando o filme a elementos externos – contexto sócio-histórico, 

formação do diretor – é possível compreender a realidade que ele representa. No presente 

trabalho, no entanto, utilizaremos o método de Ferro (1975) não para compreender a 

realidade representada em Deus e diabo na terra do sol e O Dragão da maldade contra o 

santo guerreiro, mas para verificar as transformações no modo de Glauber representar tais 

realidades. Também utilizaremos no processo os trabalhos, entre outros, de Ismail Xavier, 

principalmente Cinema Brasileiro Moderno (2001) e Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética 

da fome (1983); os livros de Glauber, Revisão crítica do cinema brasileiro (1963) e 

Revolução do cinema novo (1981), além da filmografia de cineasta e do documentário 

Milagrez (2008), de Joel Pizzini e Paloma Rocha. 

Inicialmente abordaremos a história do Cinema Novo, contextualizando culturalmente 

as principais fases do movimento. A seguir passaremos a uma revisão da obra crítica e 

cinematográfica de Glauber, verificando elementos da sua formação artístico/cultural e do 

seu desenvolvimento como cineasta. Em seguida, cada filme será apresentado e inserido em 

seu contexto sócio-histórico. A partir desses elementos, nos deteremos na comparação entre 

temática, personagens, música e estética em Deus e o diabo na terra do sol e O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro tendo em vista o objetivo traçado para, por fim, tecer as 

considerações finais. 
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2 Cinema novo 
 

[...] o Cinema Novo foi a versão brasileira de uma política de autor 

que procurou destruir o mito da técnica e da burocracia da produção, 

em nome da vida, da atualidade, da criação. Aqui atualidade era a 

realidade brasileira, vida era o engajamento ideológico, criação era 

buscar uma linguagem adequada às condições precárias e capaz de 

exprimir uma visão desalienadora, crítica, da experiência social. 

(XAVIER, 2001, p.57)  

 

 Em 1922, a Semana de Arte Moderna marcava a insatisfação com a cultura vigente, 

submetida a modelos importados, e a reafirmação da busca por uma arte verdadeiramente 

brasileira. Essa visão de um país culturalmente colonizado será retomada nas décadas de 

1950 e 1960, tendo como foco central o cinema brasileiro. A “situação colonial”, descrita por 

Paulo Emílio Salles Gomes em artigo publicado no Suplemento Literário do jornal O Estado 

de São Paulo (1960), configurava na adoção de um modelo importado incoerente com a 

realidade brasileira: 

O fator básico que explica a “situação colonial” do cinema brasileiro é 

o fato de que o “produto importado” ocupa o seu lugar. Trata-se, 

portanto, de uma definição de ordem econômica que será 

metaforicamente transposta para o campo da cultura. Importamos não 

apenas objetos manufaturados, mas idéias prontas - e formas, 

modelos, estruturas de pensamento - forjadas em função de realidades 

diversas que correspondem mal a nossa própria realidade. Estas idéias 

ocupam um tal espaço em nossas mentes que pouco sobra para que 

nelas se desenvolvam idéias próprias. Além de produtos industriais, os 

filmes são também produtos culturais. Juntamente com os filmes, 

importamos uma concepção de cultura - e uma concepção de cinema 

que identifica com o próprio cinema o cinema estrangeiro. Nisto 

reside o cerne da “colonização” cultural: a “situação colonial” - cuja 

marca cruel e inescapável é a mediocridade - se configura quando se 

adota um modelo importado que não se tem condições de igualar. 

(GALVÃO/BERNARDET, 1983, p. 166-7) 

 

O Cinema Novo surge para reverter esse quadro da produção cultural, opondo-se à 

produção cinematográfica da época: a chanchada carioca e o modelo industrial paulista da 

Vera Cruz. As comédias musicais da Cinédia e da Atlântida definiam o cinema brasileiro das 
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décadas de 1930 e 1940. Para Ramos (2004), o gênero era considerado um empreendimento 

seguro e ideal em um mercado dominado pela produção estrangeira norte-americana por suas 

produções de baixo custo, filmadas rapidamente, com equipes e elencos que recebiam baixos 

salários, aliado à grande aceitação popular. A empatia do público com o universo 

carnavalesco da chanchada apoiava-se, de acordo com Ramos (2003, p. 118), “em 

personagens que ainda mantinham traços de uma sociedade pré-industrial, prezando valores 

de amizade, camaradagem, vizinhança, costumes comunitários típicos do interior ou do 

subúrbio carioca.” Apesar de popularmente aceita, a chanchada era condenada, segundo 

Simonard (2003), por sua falta de ousadia estética, por seu caráter de imitação do cinema de 

Hollywood e por ser, na visão dos cinemanovistas, um cinema primário que não ajudava nem 

a conscientizar o público, nem a mudar a realidade do país. 

Antes do Cinema Novo, contudo, foi a Vera Cruz a primeira a combater a chanchada 

(ainda que indiretamente, pois a elite paulistana sequer considerava o gênero como cinema) 

(FABRIS, 1994). Fundada em 1949, em São Bernardo do Campo, a Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz surge, segundo Fabris (1994), para implantar no Brasil um 

cinema de “qualidade". Apesar da adoção de uma fórmula industrial baseada em Hollywood, 

era nos filmes europeus que os fundadores buscavam seu modelo de “qualidade”, já que o 

cinema americano era tido como puramente de espetáculo, incapaz de satisfazer o gosto de 

um público mais refinado
1
 (FABRIS, 1994). Para tanto, foram contratados técnicos 

estrangeiros, na sua maioria ingleses, e o cineasta brasileiro Alberto Cavalcanti − que, tendo 

participado do documentarismo inglês dos anos 20 e 30 e da Avant-garde francesa junto com 

Jean Renoir e outros, havia conquistado renome internacional (FABRIS, 1994, p. 42) − sendo 

                                                 
1
 Essa crítica da Vera Cruz ao cinema americano não contradizia a utilização do modo de produção 

hollywoodiano porque, segundo Fabris (1994), o que os dirigentes depreciavam era o mau uso da grande 

quantidade de recursos técnicos. 
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nomeado diretor da Vera Cruz mais por sua longa relação com o cinema europeu do que por 

sua ligação com o cinema brasileiro (SIMONARD, 2003).  “Consequência direta e 

precipitada” do surto industrial paulistano ocorrido durante a II Guerra Mundial (VIANY, 

1993, p.141) a queda da Vera Cruz, em 1954, foi “tão grandiosa quanto sua fundação” 

(SOUZA, 1981, p.71).  

O que controla uma indústria cinematográfica é planejamento, 

consciência e perspectivas culturais: na Vera Cruz havia burrice, auto-

suficiência e amadorismo. (ROCHA, 1963, p.152) 

 

Mais interessada em projetar-se no exterior do que assegurar o mercado interno, a 

Vera Cruz confiou a distribuição de seus filmes às companhias estrangeiras - Universal 

Internacional e Columbia Pictures – que sendo produtoras também, não tinham interesse no 

desenvolvimento da produção nacional (FABRIS, 1994). Além disso, mesmo defendendo 

uma temática brasileira, a companhia é incapaz de criar um cinema em sintonia com a 

realidade nacional (FABRIS, 1994). Já em seu filme de estreia, Caiçara (1950), dirigido por 

Adolfo Celli, impregnava a artificialidade: 

[...] é um melodrama que envolve personagens burgueses, escondendo 

a realidade dos habitantes da ilha. A cenografia falsificante se 

evidencia em cada detalhe, até nas vestes e maquilagem dos atores. 

(ROCHA, 1963, p.54) 

 

Para Glauber Rocha (1963), nem mesmo os avanços técnicos, apontados pelo crítico 

Alex Viany (1993) como a grande contribuição da Vera Cruz para o cinema brasileiro, 

serviram às produções nacionais. 

[...] um efeito pernóstico que hoje não interessa aos jovens 

realizadores que desprezam refletores gigantescos, gruas, máquinas 

possantes, e preferem a câmera na mão, o gravador portátil, o 

rebatedor leve, os refletores pequenos, atores sem maquiagem em 

ambientes naturais. (ROCHA, 1963, p.58) 

 

Essa preferência pela simplicidade técnica, apontada por Glauber em Revisão Crítica 

do Cinema Brasileiro (1963) e mais tarde desenvolvida no manifesto estética da fome (1965), 
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teve seus primeiros reflexos já antes de cessarem as atividades da Vera Cruz. A partir de 

1947, com a estreia em São Paulo de O Bandido (Il Bandito, Alberto Lattuada, 1946), 

seguido por Roma, Cidade Aberta (Roma, Città Aperta, Roberto Rossellini, 1944-45), a 

crítica saudava o novo cinema italiano e apontava o filme de Rossellini como um marco na 

história da cinematografia contemporânea (FABRIS, 1994, p. 38). 

A realidade do pós-guerra italiano criou um modo de fazer cinema em condições 

adversas, fora dos estúdios, com um elenco em sua maioria amador e colocando no centro das 

histórias a vida do cidadão comum (AUGUSTO, 2008). Segundo Guy Hennebelle (1978, 

p.65), o Neorrealismo Italiano “foi historicamente a primeira afirmação coerente de um 

cinema tipicamente nacional, com vocação popular e tendências progressistas”, 

representando “um prelúdio à insurreição anti-hollywoodiana”, característica das novas 

cinematografias nos anos 60 (HENNEBELLE, 1978, p.65).  

De fato, apesar da vida breve em seu território natal – alguns críticos defendem 1948 

como o ano ápice e final do Neorrealismo Italiano (FABRIS, 1994) – a escola foi origem dos 

novos cinemas nos anos 1960, tanto na Europa, com a Nouvelle Vague francesa, como na 

América Latina, com o Nuevo Cine argentino, o Cine Imperfecto cubano e o Cinema Novo 

brasileiro (AUGUSTO, 2008). Segundo o crítico italiano Lino Miccichè, é nos países em 

desenvolvimento que o olhar neorrealista será considerado como mais adequado “enquanto 

instrumento sistemático de leitura/representação da realidade” (MICCICHÈ, 1989
2
 apud 

FABRIS, 2008, p.37). Logo, críticos engajados como Alex Viany e aspirantes a cineastas 

como Nelson Pereira dos Santos passaram a reivindicar o modelo do Neorrealismo Italiano 

como ideal para o caso da cinematografia brasileira na época, “por se tratar o nacional de um 

                                                 
2
 MICCICHÈ, Lino. “Fu Vera Gloria?”. L‟Espresso, Roma, XXXV (45): 100-101, 103, 105, 107, 12 nov. 1989. 
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cinema produzido por uma realidade em subdesenvolvimento” (SALLES GOMES, 1980
3
 

apud AUGUSTO, 2008, p.146). 

Assim - com a influência do Neorealismo Italiano, simultânea à ruína da indústria 

cinematográfica paulista - ocorria no Rio de janeiro a fase decisiva para o Cinema Novo, 

significando, segundo Glauber Rocha, “a primeira tomada de consciência cultural e política 

do cinema brasileiro” (ROCHA, 1963, p.77). O triênio 53-54-55 representa o primeiro 

momento de ruptura na história do cinema nacional e “o mais fertilizante para os anos 

sucessivos até os frutos mais definidos de 1962” (ROCHA, 1963, p.77). 

Durante o período, denominado por Ismail Xavier de “proto-Cinema Novo” (2001, 

p.16), aconteceria em 1953, com o orçamento modesto de Agulha no Palheiro, de Alex 

Viany, o primeiro diálogo do cinema brasileiro com o Neorrealismo. Pouco depois, em 1955, 

Nelson Pereira do Santos apresentava Rio, Quarenta Graus. 

Passo inaugural na gestação do Cinema Novo, Rio Quarenta Graus é 

o limiar de um ciclo fundamental do cinema moderno no Brasil, 

quando se alcança a sintonia com o movimento pelo qual, em 

diferentes países, surgiram as experiências de um cinema ficcional 

fora de estúdio, inaugurando novas relações entre a técnica de cinema 

e a experiência do século (FABRIS, 1994, p.16
4
) 

 

O filme de Nelson Pereira dos Santos seria então, segundo Carlos Diegues (1988), o 

responsável pelo primeiro encontro da geração que mais tarde se reuniria sob o nome de 

Cinema Novo
5
.  

Proibido pela censura e rejeitado pela cultura oficial, Rio, Quarenta 

Graus se transformou em polêmica nacional. Dela sairiam os 

primeiros universitários-cineclubistas-documentaristas-críticos que, 

em defesa do filme, se juntaram através de artigos ou manifestações 

de solidariedade a Nelson Pereira dos Santos (DIEGUES, 1988, p.18) 

 

Na ocasião, o crítico Jean-Claude Bernardet e o cineasta Gustavo Dahl escreveram 

                                                 
3
 SALLES GOMES, Paulo Emílio. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1980. 

4
 Prefácio de Ismail Xavier. 

5
 O nome teria sido sugestão do crítico Ely Azeredo, que mais tarde se tornaria um de seus “mais ardentes e 

desesperados inimigos”. 
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artigos no Estado de São Paulo, enquanto Glauber Rocha, o crítico David Neves e os 

jornalistas Sérgio Augusto e Paulo Perdigão, abriam “a polêmica em jornais importantes 

como Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Metropolitano” (ROCHA, 1981, p.17). O 

Metropolitano – editado pela União Metropolitana dos Estudantes (UME), da PUC do Rio de 

Janeiro – é considerado por Carlos Diegues (1988), então diretor do jornal, como o órgão 

semi-oficial do movimento.  

Em agosto de 1960, Glauber escreve no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil 

sobre os documentários Arraial do Cabo (1960), de Paulo César Saraceni e Mário Carneiro; e 

Aruanda (1960), de Linduarte Noronha e Rucker Vieira. Nos artigos, o cineasta exalta o valor 

do esforço cinematográfico feito com poucos recursos e escreve sobre Arraial do Cabo – 

curta metragem que mostra as transformações sociais na vida de pescadores do vilarejo de 

Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro: “É desta independência que nasce o filme 

brasileiro. [...] A arte brasileira precisa se nacionalizar através de sua expressão” (ROCHA, 

2003, p.125). Segundo Jean-Claude Bernardet (1978), em Aruanda – documentário sobre a 

fuga de escravos e a instalação de um quilombo na Serra do Talhado, na Paraíba – apesar do 

baixo nível técnico, as falhas seriam as responsáveis por dar agressividade ao filme, 

tornando-se poderoso fator dramático. “Uma realidade subdesenvolvida filmada de um modo 

subdesenvolvido” (BERNARDET, 1978, p.27). 

Aruanda é a melhor prova da validade, para o Brasil, das ideias que 

prega Glauber Rocha: um trabalho feito fora dos monumentais 

estúdios que resultam num cinema industrial e falso, nada de 

equipamento pesado, de rebatedores de luz, de refletores, um corpo a 

corpo com uma realidade que nada venha a deformar, uma câmara na 

mão e uma ideia na cabeça, apenas. (BERNARDET, 1978, p.27) 

 

Aruanda, Arraial do Cabo e Couro de Gato (1961) – este último, dirigido por 

Joaquim Pedro de Andrade, mais tarde seria incorporado ao projeto Cinco Vezes Favela, do 

Centro Popular de Cultura dos Estudantes (CPC-RJ) - foram apresentados durante a Bienal de 
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São Paulo de 1961. A mostra fora organizada pelo crítico e historiador Paulo Emilio Salles 

Gomes; pelo cineasta, filho de Oswald de Andrade, Rudá de Andrade; pelo então presidente 

da Cinemateca Brasileira, Almeida Salles; com a colaboração do jornalista Paulo Perdigão, 

do cineasta David Neves, do crítico Walter da Silveira, além de Glauber Rocha e Jean-Claude 

Bernardet. Os filmes foram apresentados em uma exibição de documentários brasileiros de 

curta-metragem reunidos sobre o título geral, ainda oficiosamente, de Cinema Novo 

Brasileiro (ROCHA, 1981, p.377). Para Glauber Rocha (2003), essa semana teria para o 

cinema brasileiro a mesma importância da Semana de Arte Moderna em 1922. Para Diegues 

(1988) esse seria o início dos anos de euforia.  

Dentro do rush cinematográfico baiano de 1959/62 (BERNARDET, 1978) são 

lançados A grande feira (1961) e Tocaia no asfalto (1961), ambos de Roberto Pires, e 

Barravento (1962), primeiro longa-metragem de Glauber Rocha – o cineasta assumiu a 

direção quando as filmagens já haviam sido iniciadas por Luís Paulino dos Santos, e então 

remodelou o roteiro (BERNARDET, 1978, p.64). Glauber destaca nos três filmes a produção 

de Rex Schindler que revelava “um fato básico que por si só já caracterizava uma nova 

tendência: a produção independente, entregue pelos produtores a jovens diretores com 

intenções de autoria
6
” (ROCHA, 2003, p. 131).  

No Rio de Janeiro, centro e sede do movimento, segundo Diegues (1988), é lançado 

Cinco vezes favela (1961/62) – produzido pelo CPC e constituído por cinco curtas-metragem: 

Um Favelado de Marcos Farias, Escola de Samba Alegria de Viver de Carlos Diegues, Zé da 

cachorra de Miguel Borges, Couro de gato de Joaquim Pedro de Andrade (lançado 

anteriormente na Bienal de 1961), e Pedreira de São Diogo de Leon Hirszman.  Segundo 

                                                 
6
 Essas “intenções de autoria” teriam relação com a teoria autoral, pilar do movimento da Nouvelle Vague, 

criada em 1954 por François Truffaut. Essa teoria afirma que uma pessoa, quase sempre o diretor, tem 

responsabilidade sobre o filme e que sua visão pessoal da sociedade pode ser observada na obra. 
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Glauber Rocha, “Cinco vezes favela e Barravento não podem ser considerados senão como 

experiências de jovens diretores estreantes” (ROCHA, 2003, p.138).  Feito com o intento 

consciente de politizar o público, cada curta apresenta uma “determinada visão da sociedade 

já esquematizada em problemas que provêm mais da leitura de livros de sociologia que de um 

contato direto com a realidade que iriam filmar: a favela” (BERNARDET, 1978, p.30).  

Ainda assim, o filme seria, segundo Bernardet (1978), uma das experiências mais reveladoras 

do cinema brasileiro, “pela atitude excessiva que presidiu sua realização” (BERNARDET, 

1978, p.29). 

[...] o radicalismo, teve sua função didática na evolução do cinema 

brasileiro, [...] esse foi um dos papéis de Glauber Rocha, cuja câmera-

na-mão rompe brutalmente com toda uma tradição cinematográfica, 

ou cuja Revisão Crítica do Cinema Brasileiro (1963) arrasa ou elogia 

arbitrariamente filmes e diretores brasileiros. Tal radicalismo, 

característico da época, ajudou imensamente a evolução das ideias 

cinematográficas no Brasil. Esse também foi o principal papel de 

Cinco vezes favela. (BERNARDET, 1978, p. 29) 

 

Ainda no Rio de Janeiro, em 1962, são lançados Os cafajestes, de Ruy Guerra; Porto 

das Caixas, de Paulo César Saraceni; Assalto ao trem pagador, de Roberto Farias; e 

Garrincha – Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade. No mesmo ano, Anselmo 

Duarte, diretor nascido da chanchada carioca, lança O pagador de promessas, baseado na 

peça de Dias Gomes. Selecionado pelo governo brasileiro para o Festival de Cannes, Duarte 

concorre ao lado de Federico Fellini, Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Michelangelo 

Antonioni, Luís Buñuel, Michael Cacoyannis, Sydnei Lumet, Agnès Varda e Robert Bresson. 

O filme recebe a Palma de Ouro, tendo François Truffaut, que integrava o júri, como um dos 

seus maiores entusiastas (RAMOS, 2004). No Brasil, entretanto, Duarte não consegue a 

mesma resposta de críticos como Glauber Rocha, que via em O pagador de promessas um 

filme de “espírito retórico”, realizado tendo em vista apenas a premiação (ROCHA, 2003).  

 Não há consenso em Glauber sobre o que pode ser compreendido como Cinema 
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Novo nessa primeira fase. O cineasta tanto afirma a derrubada da chanchada como a política 

absoluta de 1962 - reunindo sob o nome Cinema Novo filmes sem escola definida, dando 

crédito a tudo que não pertencia ao gênero - como exclui filmes como O pagador de 

promessas, Os cafajestes e Assalto ao trem pagador por não estarem alinhados ao conceito 

de Cinema Novo (ROCHA, 2003). 

Uma ideia de Cinema Novo discutida entre cineastas & críticos 

interessados teorizava além daquela prática. Considerávamos os dois 

pagadores frutos da Vera Cruz, melhorados, ótimos, fortes, nacionais, 

sociais, mas não épicos. Esta questão envolveria a filosofia. Os 

cafajestes era um filme novo no Brazyl da estrutura nouvelle vague: 

era mais nouvelle vague que Cinema Novo [...]. (ROCHA, 2003, 

p.419) 

 

 Derrubada a chanchada, o Cinema Novo adquire contornos mais precisos. Entre 1963 

e 1964 são produzidos, focados na temática sertaneja, Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira 

dos Santos, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, e Os Fuzis (1964), de 

Ruy Guerra. Em estilos diferentes, os filmes citados demonstravam, segundo Xavier (2001), 

“a feliz solução estética encontrada pelo „cinema de autor‟ para afirmar sua participação na 

luta política e ideológica em curso na sociedade” (XAVIER, 2001, p.47). Era a tradução da 

“estética da fome”, onde a escassez de recursos técnicos se transformava em força expressiva 

e os cineastas encontraram uma linguagem em sintonia com os seus temas. O Golpe Militar 

de 1964 aconteceria, portanto, no apogeu do Cinema Novo em sua proposta original 

(XAVIER, 2001).  

A partir de abril de 1964, a nova conjuntura política redefine, de acordo com Xavier 

(2001), os caminhos do Cinema Novo. De um lado, surge a necessidade de um diagnóstico, a 

expressão da perplexidade de alguns autores em face aos acontecimentos em filmes que 

representam, de forma velada ou não, a atualidade política, o golpe militar e a derrota das 

esquerdas: O Desafio (1965), de Paulo César Saraceni; A Derrota (1967), de Mário Fiorani; 

Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha; Fome de Amor (1968), de Nelson Pereira dos 
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Santos; O Bravo Guerreiro (1968), de Gustavo Dahl. Por outro lado, os temas recorrentes da 

primeira fase, a investigação da realidade e consciência do oprimido, continuam em filmes 

preocupados com a passividade do povo - como o documentário Viramundo (1965), de 

Geraldo Sarno – ou empenhados em abordar, agora com menos agressividade, a problemática 

da pobreza, da migração, do marginalismo, localizada na geografia sertão/favela - como em A 

Grande Cidade (1965), de Carlos Diegues (coproduzido por Glauber Rocha). Surgem 

também filmes de temática urbana, projetando na tela a classe média, a que pertencem 

cineasta e público, em um “mundo mesquinho, conservador e arrivista de uma pequena 

burguesia que parece medrosa, cega, imediatista” (XAVIER, 2001, p.62) como representado 

no clima neurótico da grande cidade em São Paulo SA (1965), de Luis Sérgio Person, e no 

ensaio sociológico documental de Arnaldo Jabor em A opinião pública (1967). 

Se há, nesse período pós-1964, a situação crítica de um cinema 

político tratando de encarar a nova realidade, há também, nesse 

mesmo cinema, a disposição de continuar a experiência de 

modernidade já presente em filmes anteriores ao golpe [...]. 

(XAVIER, 2001, p.59) 

 

A produção de 1965 a 1968 marca, de acordo com Xavier (2001), uma nítida 

oscilação na postura do Cinema Novo, entre a demanda por comunicação com o público e o 

simultâneo impulso de modernidade autoral. Porém, mesmo filmes “comportados”, em 

diálogo com a tradição literária – como Menino do Engenho (1965), de Walter Lima Jr. (co-

produzido por Glauber Rocha); A hora e a vez de Augusto Matraga (1965), de Roberto 

Santos; A Falecida (1965), de Leon Hirszman; O padre e a moça (1966), de Joaquim Pedro 

de Andrade; Capitu (1968), de Paulo César Saraceni – continuam afastados do cinema 

brasileiro popular, em termos de bilheteria, ao mesmo tempo em que não se alinham ao 

padrão clássico do cinema norte-americano (XAVIER, 2001). 

Xavier (2001) destaca no período dois filmes de ruptura no cenário do cinema 
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brasileiro: Terra em Transe, citado anteriormente, e O Bandido da Luz Vermelha (1968), de 

Rogério Sganzerla. O primeiro teve efeito catártico na cultura em sua “reflexão sobre o 

fracasso do projeto revolucionário, inscrita no seu próprio arrojo de estilo” (XAVIER, 2001, 

p.28), ressaltando a dimensão grotesca do momento político e preparando o tropicalismo. O 

segundo inaugura o Cinema Marginal com sua colagem de estilos e mistura de gêneros 

desclassificados (XAVIER, 2001). 

O bandido é, em certo sentido, uma profanação do ritual glauberiano, 

com o qual Sganzerla se relaciona satiricamente no seu cinema 

também de excessos, de câmera na mão e montagem descontínua, 

onde Villa-Lobos e cordel dão lugar a mambos, guarânias e boleros. 

(XAVIER, 2001, p. 66) 

 

A estética da fome do Cinema Novo é radicalizada e transformada em estética do lixo 

pelo Cinema Marginal. Apelidada undigrudi pelos cinemanovistas, esse cinema, concebido 

no período posterior ao AI-5, é em geral assumido como resposta à repressão (XAVIER, 

2001). Um cinema representado, além de Sganzerla, por Júlio Bressane, Andrea Tonacci, 

Luiz Rosemberg, Ozualdo Candeias, entre outros. Autores que insistem nas “estruturas de 

agressão do moderno e marcam sua oposição ao Cinema Novo que buscava sair do 

isolamento e se voltava para um estilo mais convencional porque empenhado em estabilizar 

sua comunicação com o público” (XAVIER, 2001, p.17). 

A densidade do processo cultural que cerca 1968 desencadeia, segundo Xavier (2001) 

um momento em que surgem no cinema “aventuras autorais ousadas, ricas, complexas, pouco 

afeitas ao consumo” e, ao mesmo tempo, ligadas a discussão das “condições de produção 

artística dentro da sociedade de massas” (XAVIER, 2001, p73-74). Entre a expressão autoral 

e os imperativos da resposta do público, Glauber trabalha, quase simultaneamente, na 

experiência radical de Câncer (1968-1972) e em seu trabalho mais voltado para 

comunicação, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1968-1969). Câncer 
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reiteraria, segundo Xavier (2001), a agressividade do enfoque povo-intelectual e da maneira 

de encarar a miséria e a impossibilidade de superá-la presentes em Terra em Transe, 

enquanto O Dragão da Maldade, retomando elementos de Deus e o Diabo na Terra do Sol, 

seria a versão de mercado “em surdina e sob capa de espetáculo, da mesma exasperação que 

explode no cinema do lixo e em Câncer” (XAVIER, 2001, p.74). 

A atmosfera tropicalista, traduzida por Glauber em Câncer e em O Dragão da 

maldade, não encontra a mesma representação em outros cineastas vindos do Cinema Novo 

que produzem filmes coloridos, alheios tanto à estética da fome quanto à estética do lixo, 

mais preocupados com valores de produção numa linha de compromisso entre autor e 

mercado nos moldes de O Dragão da maldade, mas de eficácia duvidosa (XAVIER, 2001, p. 

75). Deste momento, “na linha tênue em que se interceptam reflexão rica e espetáculo 

comunicativo” (XAVIER, 2001, p.75), Joaquim Pedro de Andrade é quem apresenta a 

melhor solução em Macunaíma (1969), compatibilizando o diálogo entre a tradição erudita e 

a chanchada.  

Resolução inteligente do impulso pró-comunicação existente desde 

1965, Macunaíma dá foros de viabilidade comercial aos anseios de 

uma produção mais erudita, agora mais disposta ao diálogo com os 

gêneros populares, após dez anos de experiência e após o choque 

tropicalista que embaralhou os termos do bom gosto e da legitimidade. 

(XAVIER, 2001, p.76-77) 

 

A fórmula do humor e da agilidade na linha de um tropicalismo menos sarcástico, 

gera então filmes leves, como as adaptações O Homem Nu (1968), de Roberto Santos, e 

Lúcia McCartney, uma garota de programa (1971), de David Neves; paródias como O 

Homem que Comprou o Mundo (1968), de Eduardo Coutinho, e Capitão Bandeira contra o 

Dr. Moura Brasil (1971), de Antônio Calmon; alegorias históricas como Pindorama (1971), 

de Arnaldo Jabor, e Como era gostoso o meu francês (1971), de Nelson Pereira dos Santos 
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(XAVIER, 2001). 

A partir de 1972-1973, torna-se mais difícil a tarefa de mapear, marcar períodos ou 

encontrar propostas estéticas aglutinadoras no cinema brasileiro. O Cinema Marginal perdera 

a força e o Cinema Novo transformara-se antes em uma sigla para identificar um grupo de 

pressão do que um movimento cinematográfico (XAVIER, 2001).  Na política de produção e 

no debate cultural, o dado mais evidente, segundo Xavier (2001), é a consolidação da 

polaridade entre o “cinemão”, projeto de mercado ajustado aos protocolos de comunicação 

dominante, e o cinema autoral. O Estado, sob a sigla da Embrafilme, estimula um “cinemão 

sério” em contraposição à baixa cultura da pornochanchada que avançara no mercado apesar 

do endurecimento do regime (XAVIER, 2001). 

Deste cinema ligado às tradições nacionais mais nobres, programado pela política 

oficial para atingir o público, a comunicação em massa se cristalizou, segundo Xavier (2001) 

nos filmes de Bruno Barreto - seja no realismo nostálgico de A estrela sobe (1974), seja na 

adaptação do pitoresco/sensual em Dona Flor e seus dois maridos (1976). Mais do que Jorge 

Amado, contudo, foi Nelson Rodrigues o grande filão explorado pelo cinema da época. Nesta 

discussão da família e da moral burguesa em diálogo com Nelson Rodrigues, o destaque é 

Toda Nudez será Castigada (1972), de Arnaldo Jabor. 

No seu aspecto mais interessante, o diálogo com o notável dramaturgo 

se insere em um processo de discussão da família e da ordem 

patriarcal deflagrado por alguns filmes, adaptações literárias ou não, a 

partir da atmosfera criada pela crise de 1968. (XAVIER, 2001, p.83)  

 

Xavier (2001) define 1984 como o ano final do Cinema Novo marcado pelas 

produções Memórias do cárcere (1984), de Nelson Pereira dos Santos, e Cabra Marcado 

para morrer (1984), de Eduardo Coutinho. Para Xavier (2001, p.114), o “trajeto do cinema 

brasileiro mostra suas transformações, sua pluralidade, seu diálogo com o movimento geral 

da sociedade.” O fim do Cinema Novo seria conseqüência do desgaste causado em um 
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período de 20 anos marcado, principalmente, pela resistência à repressão militar (XAVIER, 

2001). O exílio de muitos cineastas, Glauber Rocha inclusive, somado ao crescimento do 

“cinemão” e aos impasses do cinema autoral nos anos 70, teriam gradativamente 

descaracterizado o movimento. Além disso, com a morte de Glauber, em 22 de agosto de 

1981, perde-se o “lutador incansável pela integridade e integração do cinemanovismo” 

(PIERRE, 1996, p. 243). Sem a presença catalisadora do cineasta, o Cinema Novo - que já 

nascera sem escola definida devido à pluralidade de personalidades e expressões que o 

formavam - acaba por se desintegrar. 
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3 Glauber Rocha 

 
Glauber Rocha representa a geração de intelectuais e artistas brasileiros marcada, 

segundo Xavier (2001), por uma intensa consciência histórica, atenta à conexão 

cultural/política. Originada no Brasil em transição do desenvolvimentismo de Juscelino 

Kubitschek para a polarização dos conflitos sociais dos anos 1960, esta consciência cria a 

atmosfera ideológica presente já nas primeiras manifestações culturais/críticas de Glauber e 

segue por todo o seu trajeto, “embora tenham se alterado o contexto histórico do seu trabalho 

e sua própria maneira de entender o binômio revolução/reação” (XAVIER, 2001, p. 117): 

De Barravento a Idade da Terra, o cinema de Glauber tem um 

movimento expansivo, articulando os temas da religião e da política, 

da luta de classes e do anticolonialismo: do sertão ao Brasil como um 

todo, e deste à América Latina e o Terceiro Mundo. (XAVIER, 2001, 

118) 

 

Ainda adolescente Glauber inicia seu desenvolvimento como diretor no grupo 

Jogralescas Teatralizações Poética, do Colégio Central da Bahia. Nas encenações, dirigidas 

por Glauber, o grupo dramatizava poesias de Carlos Drummond de Andrade, Manuel 

Bandeira, Cecília Meireles, João Cabral de Melo Neto, Vinicius de Morais, entre outros. Os 

espetáculos tiveram ampla repercussão na sociedade baiana da época, principalmente com a 

apresentação do poema Blasfêmia de Cecília Meireles, considerado ofensivo por órgãos 

religiosos e motivo de polêmica nos jornais baianos (RAMOS, 2004). Parte do grupo do 

Colégio Central também participa da revista Mapa, lançada em 1957 com um artigo de 

Glauber, O western – uma introdução ao estudo do gênero e do herói. Glauber era nessa 

época um crítico já de certa experiência, tendo uma coluna no Diário de Notícias e artigos 

sobre cinema publicados em periódicos de pequena circulação, como o jornal de esquerda O 

momento. Participava também do programa Cinema em Close-up na Rádio Excelsior da 
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Bahia (RAMOS, 2004).  

Segundo Ramos (2004, p. 463), a formação cinematográfica de Glauber, que o lançou 

como crítico e mais tarde como cineasta, teria influência do crítico Walter da Silveira e do 

Clube de Cinema da Bahia, onde teve contado com filmes clássicos, de Sergei Eisenstein ao 

western de John Ford, e produções recentes do pós-guerra, no Neorrealismo de Roberto 

Rossellini e Vittorio De Sica. Antes do cinema, no entanto, é a literatura a primeira a moldar 

sua formação artística. Aos quatorze anos - lendo Jorge Amado, Érico Veríssimo e Edgar 

Allan Poe – Glauber escrevera ao tio, Wilson Mendes de Andrade: “se algum dia tornar-me 

escritor fique certo que escreverei sobre a minha terra” (BUENO, 2003, p.30). Essa “terra”, 

mais tarde retratada em seu cinema, surgiria nas obras de Euclides da Cunha, José Lins do 

Rego e Guimarães Rosa. Também terá influência na formação do diretor, a vasta atividade 

cultural presente em Salvador na segunda metade dos anos 50 - com a formação de diversos 

núcleos artísticos ligados à Universidade Federal da Bahia e a criação do Museu de Arte 

Moderna da Bahia. Para Ramos (2004, p. 463), esse intenso movimento “está na raiz da 

formação cultural do jovem Glauber, e irá servir como pano de fundo para as primeiras 

atividades cinematográficas do diretor, em particular a realização dos curtas O pátio e Um dia 

na rampa e do longa Barravento.” 

Primeiro curta-metragem de Glauber Rocha, O pátio (1959) define a matriz estilística 

que dominará a sua obra (XAVIER, 2001). Na proposta cenográfica com traços concretistas
7
 

(RAMOS, 2004), dois atores se movem em um pátio quadriculado, como um tabuleiro de 

xadrez, tecendo o drama pela posição dos corpos, sem fala, sob a música concreta de Pierre 

Henry e Pierre Schaeffer, Sinfonia para um Homem Só. A encenação é em campo aberto, 

                                                 
7
 Glauber teria se interado do movimento concretista em viagem a São Paulo, em 1957. O concretismo - arte 

construída objetivamente, fundada em problemas matemáticos – abrangia a música e as artes plásticas, além 

da poesia - que difundiu o movimento estético no Brasil pelas manifestações de Décio Pignatari e Augusto e 

Haroldo de Campos. 
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ampliando o horizonte do olhar, ao mesmo tempo em que o enquadramento cria um espaço 

demarcado: planos de mãos, corpos, rostos sobre o palco-tabuleiro são montados em 

alternância com planos de vegetação tropical e do mar. Os elementos de composição de O 

pátio serão repetidos ao longo da obra de Glauber, apresentando sempre, de acordo com 

Xavier (2001, p.128), “essa tensão entre espaço aberto e demarcação, entre empostação 

teatral na fala e gestos e, uma agilidade de câmara notável”. Além disso, O Pátio apresenta a 

relação imagem/som, por meio da interação entre atuações, montagem e trilha, outro 

elemento frequente na trajetória do cineasta (BUENO, 2003). 

O processo de trabalho foi simples: como duas figuras humanas – 

macho e fêmea -, jogadas sobre um pátio em preto e branco com vista 

para o mar e céu e cercado por folhagem, partimos com a câmara, 

utilizada como instrumento, em busca do visual mais limpo, mais 

depurado, e que sairia do seu estado real para o estado de poeticidade, 

através unicamente da solução de enquadramento, do ponto-de-vista 

seletivo do cineasta em busca de elementos válidos que, na sala de 

montagem, lhe propusessem o problema de “criar” o organismo 

rítmico, o filme em seu estado de cinema enquanto cinema. [...] Pátio 

não quer “dizer” nada, não quer “discursar ou narrar‟ essa ou aquela 

atitude humana, mas tão-somente criar em seu próprio âmbito aquilo 

que encontraríamos no grego Cacoyanis e no Kubrick de A Morte 

Passou por Perto: “estados” que só podem ser criados pelo 

enquadramento e pela montagem, os materiais de trabalho do cineasta 

consciente do seu ofício. (ROCHA in TEMPO GLAUBER, 2009. 

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 de março de 1959, Suplemento 

Dominical). 

 

O segundo curta-metragem, Cruz na praça (1959), baseado em um conto de sua 

autoria, A retreta na praça, é considerado o único filme perdido do cineasta, tendo o negativo 

original destruído e nenhuma cópia que pudesse gerar um novo contra-tipo (RAMOS, 2004). 

Montado, mas não sonorizado, o filme foi abandonado por uma mudança de orientação 

estética, conforme explica Glauber à revista francesa Positif, em janeiro de 1968:  

Eu tinha uma concepção muito vanguardista, no mau sentido da 

palavra, e fiz os curtas-metragens nesse espírito: foram Pátio e Cruz 

na praça, filme que não terminei, pois quando vi o material montado 

compreendi que essas ideias não funcionavam mais, que a minha 

concepção estética tinha sido transtornada. (ROCHA, 1963, p. 78) 
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Essa primeira transformação estética do cineasta toma forma na realização de seu 

primeiro longa-metragem, Barravento (1962). Glauber, que seria responsável pela produção 

executiva, assumiu a direção depois que o diretor original, Luiz Paulino dos Santos, foi 

afastado por, supostamente, prejudicar o cronograma de filmagem por conta de sua paixão 

pela atriz Sônia Pereira, também substituída. Segundo Ramos (2004), no entanto, foi a forte 

personalidade de Glauber que se impôs frente à incapacidade de Luiz Paulino em administrar 

os conflitos de equipe. O cineasta então comprou os direitos do roteiro e introduziu profundas 

mudanças na decupagem e diálogos originais (RAMOS, 2004), manifestando pela primeira 

vez o imaginário em “rebelião permanente e promessa de justiça” (XAVIER, 2001, p.118) 

que irá percorrer sua obra. Glauber (2003, p. 138), no entanto, considerava o filme uma 

experiência de um diretor estreante, chegando a abandonar o material e retomando somente 

oito meses depois com a ajuda de Nelson Pereira dos Santos (GLAUBER, 1981, p.78). O 

filme acompanha a ação enfurecida de Firmino (Antônio Pitanga) para retirar uma aldeia de 

pescadores da passividade gerada pela religiosidade - a segurança da comunidade dependia 

de Aruan (Aldo Teixeira), pescador devoto de Iemanjá que deveria manter-se virgem para 

garantir a pesca. Segundo Ramos (2004), existe, no longa, um misto de fascínio e 

desconfiança pelo Candomblé. Essa convivência entre matriz religiosa e referencial marxista 

existe, afirma Xavier (2001, p.138), porque no cinema de Glauber a “questão maior não é a 

superação do mito, mas a sua reinterpretação, pela comunidade, em termos dos projetos de 

liberação.” 

Logo após Barravento receber o prêmio Ópera Prima do Festival de Cinema de 

Karlovy-Vary (antiga Tchecoslováquia), em 1962, Glauber muda-se para o Rio de Janeiro, 

onde já era bastante conhecido, tanto por seus artigos no suplemento dominical do Jornal do 
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Brasil, como pela repercussão de seu primeiro filme (RAMOS, 2004, p. 464). Em 1963, 

lança Revisão crítica do cinema brasileiro, livro em que faz uma avaliação passional do 

passado para legitimar o Cinema Novo (XAVIER, 2001). Ramos (2004, p. 146) afirma que 

Glauber elaborou “uma tradição puramente imaginária ao reconstruir à sua maneira o passado 

do cinema brasileiro.” No entanto, o livro seria, segundo Ramos (2004, p. 146) o “marco da 

legitimação cultural representado pelo Cinema Novo”, afirmando Glauber como “artista-

intelectual que possui uma visão panorâmica de sua própria arte, nos fornecendo um precioso 

testemunho do cinema brasileiro visto em retrospecto pelos olhos da geração cinemanovista” 

(RAMOS, 2004, p. 464). Polêmico, Revisão crítica do cinema brasileiro suscitou à época de 

seu lançamento diversas análises, incluindo um debate promovido pelo jornal Última Hora e 

pela Fundação Cinemateca Brasileira. Presente ao evento, Paulo Emílio Salles Gomes 

afirmava sobre o livro: 

O livro nos interessa porque nos interessamos pela personalidade dele, 

sentimos que há uma personalidade criadora que tem importância no 

cinema brasileiro. O tal “autor” é o próprio G. R., porque digere tudo, 

faz o que bem entende das coisas, não toma conhecimento das coisas 

como elas são. De acordo com a personalidade afirmativa que ele tem, 

interpreta tudo à luz dos problemas que o estão preocupando no 

momento. Isso é importante para gente saber sentir não só os limites, 

mas também o interesse do livro, de que forma pode ser um livro 

interessante e curioso, de que ângulo muito particular pode ser levado 

a sério. (ROCHA, 2003, p. 207) 

 

Em Deus e o Diabo na Terra do Sol
8
 (1964), Glauber amplia o tema do afastamento 

da realidade pela alienação coletiva presente em Barravento. A trama gira em torno de 

Manuel (Geraldo Del Rey) e Rosa (Yoná Magalhães), sertanejos que, desprovidos dos seus 

meios de subsistência, são atraídos, sucessivamente, pelo messianismo e pelo cangaço na sua 

busca por salvação. O cineasta capta no filme as duas principais atitudes que marcaram a 

                                                 
8
  O filme será brevemente exposto aqui para, no capítulo seguinte, ter sua apresentação ampliada. 
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revolta nordestina, e que podem ser simbolizadas pelas figuras de Antônio Conselheiro e 

Lampião (BERNARDET, 1978). Essa recapitulação das revoltas camponesas serve, de 

acordo com Xavier (2001, p.119), para ensinar que “a Revolução é destino certo no sertão 

[...] porque há uma continuidade entre a tradição de rebeldia do passado e a futura liberação 

pela violência.” 

Bernardet (1978) descreve o filme dividido em duas partes, fanatismo e cangaço, 

tendo uma introdução e um epílogo. Cada parte é dominada pela personagem que condensa 

em si as principais características do tipo de revolta – o beato Santo Sebastião (Lídio Silva) e 

o cangaceiro Corisco (Othon Bastos). Essa divisão só é desrespeitada, além dos camponeses, 

pelo Cego Júlio (Antônio Pinto), que tece a narrativa pelas canções, além de unir Manoel a 

Corisco; e Antônio das Mortes (Maurício do Valle) que provoca a violência por onde “se 

processam as rupturas e se anuncia a Revolução” (XAVIER, 2001, p.120). 

As duas experiências de Manuel são interrompidas por Antônio das 

Mortes; é ele que põe fim à estória de Monte Santo, matando os 

fanáticos, embora o beato já tivesse sido morto por Rosa [...]; e é ele 

quem põe fim à aventura do cangaço, matando Corisco. Eliminando as 

fontes de alienação, dá a Manoel a possibilidade de agir 

racionalmente. (BERNARDET, 1978, p.79) 

 

No início de 1964, Glauber leva Deus e diabo na terra do sol ao Festival de Cannes. 

Bem recebido, o filme acaba perdendo a Palma de Ouro para o musical Os guarda-chuvas do 

amor (Les parapluies de Cherbourg, 1964), de Jacques Démy. Ainda na Europa, Glauber 

recebe a notícia do golpe militar, “evento que desloca as perspectivas de ação cultural e 

política de sua geração” (RAMOS, 2004, p. 464). Receoso da volta ao Brasil, permanece no 

exterior para divulgar o filme e participar de festivais. Em janeiro de 1965 − durante a 

retrospectiva do cinema latino-americano organizada pelo Columbianum
9
, em Gênova, Itália 

                                                 
9
 Organização jesuíta terceiro-mundista que teve papel extremamente ativo e decisivo na divulgação do cinema 

brasileiro na Itália e no resto da Europa nos anos 60 (PIERRE, 1996) 
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– Glauber apresenta o manifesto estética da fome. Elemento-chave para compreensão de sua 

obra e propostas estéticas, o manifesto reafirma a opção cinemanovista por uma estética que 

evite a incorporação “digestiva” da representação da miséria, por meio de um questionamento 

da forma narrativa (RAMOS, 2004). 

Um estilo que procura redefinir a relação do cineasta brasileiro com a 

carência de recursos, invertendo posições diante das exigências 

materiais e as convenções de linguagem próprias ao modelo industrial 

dominante. A carência deixa de ser obstáculo e passa a ser assumida 

como fator constituinte da obra, elemento que informa a sua estrutura 

e do qual se extrai a força, da expressão [...]. A estética da fome faz da 

fraqueza a sua força, transforma em lance de linguagem o que até 

então é dado técnico. Coloca em suspenso a escala de valores dada, 

interroga, questiona a realidade do subdesenvolvimento a partir de sua 

própria prática. (XAVIER, 1983, p.09) 

  

Na volta ao Brasil, em novembro de 1965, Glauber é preso com outros intelectuais
10

 

que protestavam contra os militares durante uma reunião da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). A prisão teve repercussão internacional e um telegrama de protesto 

assinado por Alain Resnais, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Joris Ivens e Abel Gance 

foi enviado ao presidente Castelo Branco. Glauber permaneceu preso por vinte e três dias. 

Ainda em 1965, participou da fundação da produtora Mapa– juntamente com Zelito Viana, 

Walter Lima Jr. e Paulo César Saraceni – e da distribuidora Difilm, “passos da geração 

cinemanovista em direção à conquista de uma infra-estrutura de produção e distribuição” 

(RAMOS, 2004, p. 464). 

No início de 1966, Glauber filma Amazonas, Amazonas e Maranhão 66, seus 

primeiros documentários, somando aspectos técnicos que mais tarde exerceriam influência 

em suas obras ficcionais (RAMOS, 2004). Amazonas, Amazonas é sua primeira experiência 

em cores, já Maranhão 66 documenta em preto e branco a posse do governador José Sarney, 

                                                 
10

 Foram presos com Glauber: Joaquim Pedro de Andrade, Mário Carneiro, Flávio Rangel, Antonio Callado, 

Carlos Heitor Cony, Jaime Rodrigues e Márcio Moreira Alves. 
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contrapondo a cenas do líder populista de direita, imagens da miséria do povo. Conforme 

Ramos (2004), Glauber destaca da experiência no Maranhão, a importância da filmagem 

inédita em som direto e a transposição da visualidade do material recolhido para as cenas 

ficcionais de Terra em transe (1967). 

Filme catártico, Terra em transe rompe, segundo Xavier (2001), com a teleologia 

figurada no sertão-mundo de Deus e o Diabo, a certeza de Revolução. A tonalidade da 

recapitulação histórica, profética no filme de 1964, é substituída pelo desencanto.  

Representação do golpe de Estado na América Latina, em particular no Brasil, Terra em 

transe combina em sua reflexão “a imprecação indignada com um impulso de explicação da 

derrota” (XAVIER, 2001, p.64).  Sobrepõem-se nessa explicação, a lógica da economia 

política e uma lógica de gestos e símbolos que transforma os agentes históricos do país 

alegórico, Eldorado, em figuras grotescas, convergindo para a representação do golpe de 

Porfirio Diaz (Paulo Autran), o evento político maior, como um ritual coletivo, Transe 

(XAVIER, 2001).  

O filme centra-se na figura do poeta e intelectual burguês Paulo Martins (Jardel 

Filho), personagem cujos dilemas refletem, segundo Ramos (2004, p. 465), o principal eixo 

da obra glauberiana nesse período: “um misto de atração e repulsão, de admiração e desprezo 

pela força da cultura e do modo de ser popular.” Frustrado com a incapacidade de o 

governador da província de Alecrim, Dom Felipe Viera (José Lewgoy) impor-se como 

alternativa política à ditadura fascista e mística de Diaz, Paulo Martins não vê outra saída a 

não ser a violência revolucionária. Como em seus filmes anteriores, Glauber representa em 

Terra em transe os instantes de ruptura em que a sociedade vive o drama da mudança ou 

conservação, “um „momento de verdade‟ depois do qual não se pode voltar a ser plenamente 

o que era” (XAVIER, 2001, p. 120).  No filme, o transe de Eldorado é o momento da 
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violência de Diaz rumo ao poder e é também a agonia de Paulo Martins, cuja resposta ao 

golpe é a conclamação a resistência armada num gesto romântico que, segundo Xavier (2001, 

p.121), vale mais pela “ideia do sacrifício de sangue, necessário para o povo „sejam quais 

forem as consequências‟.” 

Glauber, na reflexão do fracasso do projeto revolucionário de Terra em Transe, 

escandalizou artistas e intelectuais de esquerda e condensou o Cinema Novo, em agonia com 

a inversão de expectativas geradas pelo golpe militar, caracterizada, segundo Xavier (2001, 

p.65), por uma “crise das totalizações históricas”. Em resposta às indagações do filme de 

Glauber, o Tropicalismo assume a crise da história como um dado. O movimento serve-se do 

riso e da paródia para mostrar um país em que não é possível separar as “raízes autênticas” 

(rurais) da cultura importada (urbana), nem utilizar o discurso didático-conscientizador da 

arte política que julga ter em mãos o diagnóstico geral e quer ensinar a todos o caminho do 

futuro (XAVIER, 2001, p.65-66). Caetano Veloso (2008), um dos principais articuladores do 

movimento, atribui ao impacto do filme o efeito deflagrador aos atos e idéias que o levariam 

à Tropicália: 

Meu coração disparou com a cena de abertura, quando ao som do 

mesmo cântico de candomblé que já estava na trilha sonora de 

Barravento [...], se vê, numa tomada aérea do mar, aproximar-se a 

costa brasileira. E, à medida que o filme seguia em frente, as imagens 

de grande força que se sucediam confirmavam a impressão de que 

aspectos inconscientes da nossa realidade estavam à beira de se 

revelar. (VELOSO, 2008, p. 94) 

 

 

 

Como citado no capítulo anterior, a densidade cultural de 1968, provocada, ao mesmo 

tempo pela repressão do AI-5 e pela resposta irônica do Tropicalismo, desencadeou em 

Glauber um momento de ambiguidade criativa, do experimentalismo radical à busca de uma 

maior comunicação com o público.  Em Câncer (filmado no Rio de Janeiro, em 1968, e 

montado apenas em 1972, em Cuba), Glauber experimenta na direção da estética e da forma 
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de produção do Cinema Marginal, às vésperas de filmar O dragão da maldade contra o santo 

guerreiro, seu filme mais voltado para a comunicação (XAVIER, 2001) e também seu maior 

sucesso de público (RAMOS, 2004). Na mesma época, Glauber filma, com o fotógrafo 

Affonso Beato, o documentário sem montagem final 1968. Não há consenso sobre as 

motivações do projeto, nem sobre o momento documentado, podendo tratar-se tanto da 

Passeata dos 100 mil (uma das manifestações mais importantes contra a ditadura militar, 

realizada em 26 de junho de 1968), como qualquer outra passeata estudantil realizada no Rio 

de Janeiro naquele ano. Assim, na filmografia de Glauber, 1968 pode ter sido filmado antes, 

depois ou entre Câncer e O dragão.  

Câncer foi filmado sob a proposta – baseada em conversas de Glauber com o cineasta 

francês Jean-Marie Straub sobre plano-sequência – de que cada plano durasse um chassi da 

câmera Êclair (de 11 a 12 minutos), totalizando 27 planos longos com atores
11

 improvisando 

situações (RAMOS, 2004). O filme começa com um prólogo documentando um encontro 

político de intelectuais no Rio de Janeiro sob a voz em off de Glauber: “o pau estava 

comendo no país do general Costa e Silva”. Em seguida, o filme passa a ser uma sequência 

de diálogos desencontrados em uma imagem corrosiva, ousada, de um Brasil de miséria, 

mediocridade e mesquinhez (XAVIER, 2001). 

Fiz o filme [Câncer] também para demonstrar que em cinema não há 

um só caminho. [...] Usei dois atores protagonistas de O dragão e fiz 

uma prova em som direto. Naquela época alguns diziam: “O caminho 

do cinema é filme a cor, de grande espetáculo; e outros: “O caminho 

do cinema é filme 16 mm, underground.” [...] O Câncer traduz outras 

preocupações, mas tão ligadas a mim quanto as de O dragão. São 

filmes diferentes e iguais ao mesmo tempo. (ROCHA, 1981, p.148)  

 

 

                                                 
11

 Além de Hugo Carvana e Odete Lara, que trabalhariam em O dragão, participam Antônio Pitanga, Eduardo 

Coutinho, Rogério Duarte e Hélio Oiticica. 
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Em O dragão da maldade contra o santo guerreiro
12

, Glauber - que antes havia 

sintetizado o momento pré-golpe militar com a alegoria da esperança de Deus e o Diabo e fez 

a catarse do golpe na alegoria do desencanto de Terra em transe – trabalha as contradições de 

1968/69. No filme, ao mesmo tempo em que existe o movimento usual de legitimação da 

violência do oprimido – a metáfora central do filme é a lenda popular de São Jorge contra o 

dragão – existe a figura central de Antônio das Mortes (Maurício do Valle) e sua crise de 

consciência até passar para o lado do oprimido, ao final (XAVIER, 2001). O dragão retoma, 

além de Antônio das Mortes, as questões revolucionárias no sertão - representadas pelos 

beatos Santa (Rosa Maria Penna) e Negro Antão (Mário Gusmão) e pelo o cangaceiro 

Coirana (Lorival Pariz) - e a separação que marcam a relação intelectual-povo, que 

desencadeia a revolta do professor (Othon Bastos). Tudo isso em “um grande teatro a beira 

da estrada, teatro assaltado pela ironia sonora e colorida de pitadas de tropicalismo” 

(XAVIER, 2001, p. 74) 

Tropicalismo é aceitação, ascensão do subdesenvolvimento; por isso 

existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Agora não temos 

mais medo de afrontar a realidade brasileira, a nossa realidade, em 

todos os sentidos e todas as profundidades. Eis por que em Antônio 

das Mortes [O dragão da maldade...] existe uma relação antropofágica 

entre os personagens: o professor come Antônio, Antônio come o 

cangaceiro, Laura come o comissário, o professor come Cláudia, os 

assassinos comem o povo, o professor come o cangaceiro. (ROCHA, 

1981, p.119) 

 

O trecho acima corresponde ao texto de 1969, Tropicalismo, antropologia, mito 

ideograma, em que Glauber, além de relatar o momento da Tropicália na sua obra, expõe a 

grande contradição do cinema de autor: “entre a preocupação de modernidade e a 

preocupação de existir” (PIERRE, 1996, p. 139). Segundo Pierre (1996), o ano de 1969 seria 

o eixo cronológico essencial da vida e da carreira do diretor, em que Glauber define 
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 Assim como Deus e o Diabo, O dragão será brevemente apresentado aqui para, no capítulo seguinte, ter sua 

exposição ampliada. 
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novamente a própria essência, “a especificidade de um „Cinema do futuro‟ para o Brasil” 

(PIERRE, 1996, p. 138). Glauber realiza então uma abertura, já em gestão em meados dos 

anos 60, que amplia o horizonte de sua temática do Brasil para a América Latina, e depois 

para o Terceiro Mundo (RAMOS, 2004). Aproveitando a repercussão da Palma de Ouro de 

melhor diretor em Cannes por O dragão da maldade contra o santo guerreiro, coloca em 

prática o projeto do cinema tricontinental
13

 em que, segundo Glauber (1981, p.71), “qualquer 

câmera aberta sobre as evidências do Terceiro Mundo, é um ato revolucionário.” 

Primeiro filme dessa ampliação temática, O leão de sete cabeças (Der Leone Have 

Sept Cabeças - 1970), produção ítalo-francesa filmada no Congo, mostra na parábola da 

revolução um ato purificador em um mundo colonialista/imperialista. Aqui, Glauber 

encontra, segundo Xavier (2001, p.140), “o melhor terreno para combinar as lições de luta de 

classes e sua concepção da religião do oprimido como uma força revolucionária.” Identidade 

cultural e revolução caminhariam juntas, sem as tensões próprias de seus filmes dos anos 

1960. Também de 1970, Cabeças Cortadas (Cabezas Cortadas), produção espanhola, segue 

a mesma linha ao retratar o tirano Diaz II (interpretado pelo ator espanhol Francisco Rabal), 

ex-ditador moribundo em pleno exílio. No filme, Bem e Mal aparecem separados – 

eliminando a dialética presente até Terra em transe. Todo Mal emana de Diaz e, em contraste 

como a decomposição que contamina tudo a sua volta, o bem e a regeneração aparecem na 

figura do Santo milagroso que encarna o poder e o mistério da energia popular (XAVIER, 

2001). 

Nesses dois filmes, Glauber radicaliza ainda mais a mise-en-scène 

presente em Terra em transe e no Dragão, montando uma espécie de 

presépio sincrético, com tipos sociais movimentando-se em cenários 

carregados de signos. O caráter teatral, a idéia de encenação é 

explorada em todos os níveis. Os personagens são ícones vivos, com 
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 Escrito em 1967, o texto Tricontinental foi inspirado na Conferência Tricontinental de Havana, também 

conhecida como Conferência de Solidariedade aos povos da África, Ásia e América Latina, realizada em 

janeiro de 1966. 
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figurinos supercaracterizados, numa combinação de simbologias: 

folclore afro-brasileiro, simbologia cristã, a crueza da terra africana no 

Leão, a arquitetura espanhola de Cabeças, o kitsch afro-luso-hispano-

americano, slogans políticos, alegorias e adereços de um carnaval 

didático. (BENTES, 1997, p.43) 

 

Em janeiro de 1971, Glauber apresenta em Nova York, na Universidade de Columbia, 

a sua estética do sonho. O manifesto, segundo Pierre (1996, p.132), seria complemento 

indissociável de estética da fome, sendo seu comentário crítico, sua evolução dialética. 

Arnaldo Carrilho, em seu artigo Da fome à falta de razão (PIERRE, 1996, p. 242), aponta 

que a importância do texto dá-se na separação de Glauber em três pontos: a) da razão 

dominante, ou das tipologias norte-americanas, soviéticas, euro-ocidentais ou chinesas; b) do 

cinema “engajado” de origem libertário-terceiro-mundista, abandonando o rótulo de “cineasta 

tricontinental”, reivindicado por ele mesmo alguns anos antes; c) do próprio cinemanovismo 

socioconscientizante, abandonando a fome como motor exclusivo da história e o 

revolucionarismo extremado. A revolução, segundo a estética do sonho, seria produto de 

“uma iluminação mágica, de origem mística, desembocando brutalmente no sonho, citando 

os delírios borgesianos como um dos exemplos do verdadeiro caminho para arte” (PIERRE, 

1996, p. 243). 

Borges, superando esta realidade, escreveu as mais libertadoras 

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. 

Esta raça, pobre e aparentemente sem destino, elabora na mística seu 

momento de liberdade. Os Deuses Afro-índios negarão a mística 

colonizadora do catolicismo, que é feitiçaria da repressão e da 

redenção moral dos ricos. (ROCHA, 1981, 221) 

No Brasil, prisões e torturas tornam-se rotina, em um dos períodos de maior opressão 

da ditadura militar. Com a prisão da equipe do Pasquim no final de 1970 e do cineasta Walter 

Lima Jr., a viagem de Glauber a Nova York acaba por marcar o início do exílio que duraria 

até junho de 1976. Esse período, segundo Ivana Bentes (1997), caracteriza-se por ser um 
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“quebra-cabeça biográfico e geográfico, com dezenas de viagens, mudanças de endereço, de 

países, de mulheres, de amigos.”  

Em Cuba, no final de 1971, o cineasta tenta levantar, sem sucesso, a produção de 

América nostra, projeto que teve sua primeira versão em 1965, sendo reformulado diversas 

vezes, e que acabaria não sendo realizado. Assume então a codireção do projeto de Marcos 

Medeiros
14

, História do Brasil, produzido pelo Instituto Cubano de Arte e Indústria 

Cinematográficas (ICAIC). O documentário – finalizado somente em 1974, em Roma, com a 

produção de Renzo Rosselini – é uma “pesquisa e revisão crítica da história brasileira, 

partindo de Euclides da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro, 

Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, mixados num só discurso” (BENTES, 1997, p. 

49-50). No filme, quinhentos anos de história brasileira são retratados por meio do material 

de quarenta e sete filmes brasileiros encontrados no ICAIC. Glauber considerava o filme 

inacabado, já que não obtivera recursos adicionais do governo cubano para conclusão e fora 

rejeitado pelo ICAIC, que solicitou a retirada de sua referência nos créditos por discordâncias 

estéticas e políticas (CAPELATO, 2007). 

Em 1973, depois de passar alguns meses em Paris, Glauber vai a Roma, onde começa 

a preparação do projeto O nascimento dos deuses. Planejado inicialmente para seu um filme 

com seis partes de uma hora para a TV, em uma abordagem panorâmica da civilização 

clássica antiga até a primeira invasão romana na Grécia. De acordo com Ramos (2004), 

Glauber admitiria o forte vínculo entre o projeto e a primeira versão do roteiro de A idade da 

terra (1980), escrita em Paris entre maio e julho de 1972. Os contatos para a produção de O 

nascimento dos deuses continuaram em viagens ao México e aos Estados Unidos, sem 

                                                 
14

 Militante brasileiro exilado em Cuba. 
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nenhum resultado concreto (RAMOS, 2004). Em janeiro de 1974, Glauber envia ao jornalista 

Zuenir Ventura uma carta sintetizando o seu pensamento político, em que define o general 

Golbery como “gênio da raça”, e afirma a crença no processo de abertura política conduzido 

pelo novo presidente, Ernesto Geisel. Publicada na revista Visão, em março de 1974, a carta é 

mal recebida no ambiente cultural brasileiro, tradicionalmente de esquerda, isolando o diretor 

(RAMOS, 2004).  

Depois de um longo intervalo sem filmar, Glauber participa, em 1974, da direção do 

documentário As armas e o povo, filme feito por um sindicato de cineastas portugueses sobre 

a Revolução dos Cravos. Em 1975, filma na Itália seu filme-diário de bordo, Claro, com a 

atuação da musa da Nouvelle Vague, Juliet Berto (com quem Glauber vivia um romance). O 

filme encena, de acordo com Ivana Bentes (1997, p. 44), “uma espécie de exorcismo no 

„centro histórico mitológico do capitalismo‟, em meio às ruínas de Roma e às manifestações 

políticas nas ruas.” O cineasta se move interessado pelo que a cidade-símbolo condensa de 

uma tradição em crise: “dos signos exteriores (em especial, as ruínas) à encenação do 

psicodrama familiar antropofágico da elite romana” (XAVIER, 2001, p. 126). Claro, segundo 

Bentes (1997, p. 45), “é a própria subjetividade de um cineasta latino-americano no exílio, 

confrontado com signos do passado (a Roma aristocrata, a cultura europeia) e do presente 

(manifestações políticas, passeatas, o underground europeu).” 

A volta de Glauber ao Brasil, em 1976, é precedida por uma grande crise 

desencadeada pelo fim do relacionamento com Juliet Berto, a desilusão política pela 

descrença nos modelos socialistas e a incapacidade de financiar seus projetos (BENTES, 

1997). Depois de percorrer, entre 1974 e 1976, uma série de países (França, Itália, Iraque, 

México, Canadá, Rússia, Estados Unidos) na tentativa de levantar a produção de seus 
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projetos America nuestra, A idade da terra e O nascimento dos deuses, Glauber não encontra 

condições para continuar como cineasta no exílio. Segundo Ivana Bentes (1997), Glauber 

chega ao país com uma visão ampla das transformações políticas, tecnológicas, de 

comportamento em curso desde o final dos anos 60, mas que só seriam claramente 

averiguadas nos anos 80, “tendo rodado o mundo, tendo frequentado uma elite político-

cultural e lido de forma errática, mas constante, o que de mais importante foi publicado em 

termos de teoria e pensamento: política, psicanálise, filosofia, cinema, estruturalismo, 

semiologia, literatura” (BENTES, 1997, p.57). Essa visão ampla choca-se com a entrada em 

uma cultura brasileira “fechada”, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Bahia, levando Glauber 

“a um grau de demanda, superexposição, polêmicas, cobranças, surpreendentes” (BENTES, 

1997, p.57).  

Em outubro de 1976, Glauber filma sua primeira produção pela Embrafilme, Di, 

documentário sobre o funeral de Di Cavalcanti em que o gesto libertador e subversivo do 

cineasta é o próprio ato de filmar. Em um filme de 18 minutos o diretor transforma o funeral 

de Di Cavalcanti, no Museu de Arte Moderna do Rio, em um manifesto estético-metafísico 

contra a morte (BENTES, 1997, p.24), em uma profusão barroca de sons, imagens, 

movimentos de câmera e informação narrativa sobrepostas com extrema agilidade, pontuada 

pela voz em off de Glauber narrando o evento e comentando a obra do artista carioca 

(RAMOS, 2004, p.466). Polêmico, o documentário venceu o Prêmio do Júri de melhor curta-

metragem em Cannes (1977), mas teve sua exibição interditada judicialmente desde janeiro 

de 1979, a pedido da filha adotiva do pintor, Elizabeth Cavalcanti. Xavier (2001) afirma que 

a oposição do diretor à mercantilização e ao “desencantamento do mundo” operados pela 

burguesia inclui a dimensão de escândalo provocada por Di, em uma fase que filmes e 

intervenções pessoais tendem a se inserir no processo contínuo que culmina com a epopeia da 
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realização de A idade da terra (1980).  

A morte trágica da irmã, que cai no poço de um elevador em março de 1977, provoca 

um choque do qual o cineasta não se recupera. Sem acreditar na fatalidade, Glauber 

desenvolve investigação própria sobre as condições da morte de Anecy Rocha e aponta o 

cineasta Walter Lima Jr., marido da irmã, como assassino. Em seu romance Riverão 

Sussuarana, publicado em 1978, o diretor sobrepõe à narrativa ficcional o testemunho das 

provas e depoimentos recolhidos. O isolamento, corrente desde a volta do exílio, devido em 

parte às suas posições políticas, acentua-se. Seus escritos tornam-se cada vez mais 

fragmentados e Glauber inicia a utilização sistemática de uma grafia própria, substituindo as 

letras C, I e S por K, Y, Z e X. 

Ainda em 1977, Glauber filma seu quinto e último documentário finalizado, 

Jorgeamado no cinema. No filme, originalmente pensado para divulgação televisiva, com 

produção do setor de rádio e televisão da Embrafilme, o cineasta entrevista o conterrâneo e 

amigo Jorge Amado. A entrevista esboça, segundo Ramos (2004, p.466), o estilo já 

apresentado pelo cineasta “em alguns de seus documentários (e também em inserções de seus 

filmes de ficção) uma forma de atuação que lembra métodos de intervenção participativa do 

“cinema verdade” francês, levados ao extremo.” Em 1979, convidado por Fernando Barbosa 

Lima para participar do programa Abertura, da TV Tupi, Glauber leva ao máximo esse estilo, 

curvando entrevistados face ao intenso fluxo de estímulos verbais e gestuais fora de campo 

que desorienta, desarticulam seu discurso. “Glauber aproveita então essa desarticulação para 

extrair performances inesquecíveis” (RAMOS, 2004, p.466). 

Seu último filme, A idade da terra, tem as filmagens iniciadas no início de 1978, com 

locações no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. O filme, previsto para ser um épico do 
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Terceiro-Mundo,sobrepõe parte das grandes sínteses sócio-religiosas previstas no projeto de 

O nascimento dos deuses aos principais polos da realidade cultural/geográfica brasileira e às 

forças políticas nacionais (RAMOS, 2004). Segundo Ivana Bentes (1997), a simultaneidade é 

a base de A idade da terra: 

A onipresença e a fragmentação dos Cristos pelas três capitais, as 

longas sequencias independentes que constituem o filme, a repetição 

exaustiva de cenas e frases no interior desses blocos aproximam A 

idade da terra de um painel ou mural, de uma colagem, na qual 

organização espacial importa mais do que o desenvolvimento do 

tempo. (BENTES, 1997, p.66) 

Montado em três moviolas, com três montadores independentes, cada um responsável 

por um bloco de filmagem, em um processo de montagem que durou um ano e meio, A idade 

da terra, além de romper com uma estética, pretendia romper com a própria ideia de processo 

cinematográfico industrial, o que já havia feito em Câncer, Claro e Di (BENTES, 1997). 

Exibido em Veneza, em setembro de 1980, o filme é rejeitado, gerando um embate violento 

de Glauber com a crítica italiana e o júri do festival. Desgastado pelo escândalo de Veneza e 

pelo fracasso comercial de A idade da terra no Brasil, Glauber entra em um segundo exílio. 

No final de 1980 viaja a Paris e segue para Portugal, em fevereiro de 1981, onde pretende 

fixar residência em Sintra. Em agosto, a saúde do cineasta, que sempre fora problemática, 

agrava-se Glauber é internado, consumido por complicações bronco-pulmonares. Em 20 de 

agosto, é trazido de volta ao Brasil, em uma viagem sem acompanhamento adequado para as 

condições de extrema gravidade em que se encontrava. Morre na madrugada de 22 de agosto 

de 1981. Seu velório, no Parque da Lage (locação de Terra em transe), no Rio de Janeiro, é 

transformado em um grande evento, “dentro do clima de grande exaltação e revolta que 

marcou a sua vida” (RAMOS, 2004, p. 467). Longe de configurar um encerramento, contudo, 

a morte de Glauber, “abriu sua vida e obra para uma vertigem de interpretações” (BENTES, 

1997, p. 13). 
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4 Da fome à tropicália 
 

Glauber (1981) relata, em entrevista a Cahiers Du Cinéma (1969), que Antônio das 

Mortes seria baseado no Major José Rufino, matador de cangaceiros muito conhecido em 

Vitória da Conquista, onde o cineasta nasceu. Rufino acreditava que tanto beato quanto 

cangaceiro mereciam morrer, pois somente a morte seria capaz de corrigir o fanatismo cego e 

a rebelião anárquica. Segundo Glauber (1981), além de inspirar a criação de Antônio das 

Mortes, o Major Rufino seria também o responsável pelo argumento de Deus e o diabo na 

terra do sol - toda a segunda parte do filme, referente à entrada de Manoel e Rosa para o 

cangaço e a morte de Corisco, seguiria o seu relato. Já O dragão da maldade teria surgido do 

boato de que um novo cangaço havia surgido na região de Pernambuco e da notícia de que 

Rufino estaria na região, “porque a polícia não conseguia capturar esse cangaceiro que se 

chamava Zé Crispim” (ROCHA, 1981, p. 165). 

A origem comum dos filmes, contudo, não os torna similares, ou complementares, 

apesar de Glauber (1981) ter afirmado tratar-se de uma continuação, mostrando Antônio das 

Mortes dez anos depois de seu encontro com Manoel e Rosa. Além de concepções estéticas 

distintas, as relações entre cangaço, messianismo e Antônio das Mortes são transformadas 

por diferentes momentos sócio-históricos: Deus e o diabo na terra do sol é o instrumento 

revolucionário da visão cinemanovista pré-golpe militar, inserido dentro na lógica da estética 

da fome; já O dragão da maldade contra o santo guerreiro lida com os questionamentos 

políticos em meio à repressão do AI-5 e às transformações culturais desencadeadas pela 

Tropicalismo. 

Antônio das Mortes é um personagem de Deus e o diabo, mas a ótica 

[de O dragão da maldade] é diferente. Primeiro: não é um filme 

romântico, não tem a dose de romantismo de Deus e o diabo: é um 

filme que traz o amadurecimento dos personagens no que diz respeito 

a Terra em transe. Segundo: desse ponto de vista estético, é um filme 

[...] sem o intelectualismo de Deus e o diabo. É um filme moderno em 
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relação aos outros e com a intenção de conseguir uma comunicação 

maior, mas direta, com o público. (ROCHA, 1981, p.144) 

 

Antônio das Mortes surge nos filmes de Glauber em dois tempos distintos, que 

modificam suas atitudes, mas não o seu caráter ambíguo, seja na sua imagem cinza em Deus 

e o diabo, seja na figura ornada com um lenço rosa em O dragão. Nos dois filmes, sua 

presença catalisa a revolta, leva ao “momento de verdade” depois do qual não se pode voltar 

a ser plenamente o que era (XAVIER, 2001, p. 120). A diferença é que em O dragão sua 

figura não apenas gera esse momento de revolta, mas também participa dele. 

 

4.1 Deus e o diabo na terra do sol 
 

Deus e o diabo na terra do sol se inicia com um plano geral do sertão, ao som de 

Bachianas Brasileiras nº2 de Villa-Lobos. A imagem define o espaço de experiência das 

personagens, Manoel (Geraldo Del Rey) e Rosa (Yoná Magalhães), na sua passagem pelas 

duas principais instâncias da revolta nordestina, o messianismo e o cangaço. Do plano geral, 

temos a passagem direta para o detalhe de um animal em decomposição. Segundo Xavier 

(1983), essas imagens antecipam o olhar de Manoel e dramatizam, antes mesmo de qualquer 

ação das personagens, o universo da seca, a precariedade da vida sertaneja. A música de 

Villa-Lobos, que domina essa parte dos créditos, se antecipa à entrada em cena da voz do 

cantador (Sérgio Ricardo), representando a face da cultura popular, na tradição do cordel, e 

assumindo a função de “narrador” da jornada de Manoel e Rosa.  

O filme apresenta quatro partes em sua composição, organizadas linearmente, mas que 

ocupam intervalos diferentes no andamento da narrativa. Bernardet (1978) divide o filme em 

prólogo, fanatismo, cangaço e epílogo, organizado didaticamente, sendo a primeira de 

dimensão preparatória. Xavier (1983), contudo, considera que a primeira parte não pode ser 
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considerada apenas a evocação de um “estado inicial”, sendo mais que apenas um prólogo, 

possibilitando a discussão das motivações da revolta de Manoel. Em um estilo mais realista 

do que o apresentado no restante do filme, é delineado “um estilo sintético de representação 

das condições de vida de Manuel e Rosa” (XAVIER, 1983, p. 76) nas imagens de trabalho no 

sítio e na feira de gado, aonde Manoel é roubado pelo Coronel Morais (Milton Rosa). Aqui 

acontece a primeira ruptura, quando o vaqueiro, logrado na partilha do gado, se revolta e 

mata seu explorador. Os jagunços o perseguem até a sua casa, matando a mãe do sertanejo no 

tiroteio. Percebendo sua condição de perseguido diante dos poderosos, Manoel vê na morte 

um sinal de Deus e assume o messianismo como forma de revolta, tornando-se, apesar da 

oposição de Rosa, beato de Sebastião (Lídio Silva) em Monte Santo, figura que evoca 

Canudos e o líder messiânico Antônio Conselheiro (XAVIER, 1983), além do 

sebastianismo
15

 e o massacre da Pedra Bonita
16

. 

Sebastião entra na vida de Manoel por acaso, como descreve a voz do cantador: 

“Manoel e Rosa/ Viviam no sertão/ Trabalhando a terra/ Com as próprias mão./ Até que um 

dia,/ Pelo sim e pelo não,/ Entrou na vida deles/ O Santo Sebastião.” O encontro impressiona 

o vaqueiro, que tenta provocar em Rosa a mesma reação, sem sucesso. Rosa permanece 

trabalhando, sem dar atenção, marcando o contraste das personagens: a esperança de Manoel, 

a ideia de um milagre, e o desengano de Rosa. Durante toda a segunda parte do filme, Rosa 

representa a resistência racional contra o fanatismo religioso de Manoel e será responsável 

pelo segundo momento de ruptura, quando mata o Santo. 

Antônio das Mortes (Maurício do Valle) é introduzido à trama em uma tonalidade que 

                                                 
15

 O sebastianismo surge da crença na volta de Dom Sebastião, rei de Portugal, que desapareceu na batalha de 

Alcácer-Quibir, na África, no dia 4 de agosto de 1578, enquanto comandava tropas portuguesas.  

 
16

 Segundo João Ferreira, um dos líderes do sebastianismo, Dom Sebastião só voltaria se a Pedra Bonita (no 

município de São José do Belmonte, sertão de Pernambuco) fosse banhada com sangue de pessoas e 

animais, comandando um grande massacre de pessoas inocentes em maio de 1838. Entre os dias 14 e 18, 

morreram 87 pessoas. 
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lembra o herói de western. A cena, de montagem dinâmica e teor de ação, contrasta com a 

anterior, em que Rosa, no chão, suplicava razão a Manoel, transformando Antônio no herói 

capaz de trazer socorro. Segundo Bernardet (1978), é Antônio, e não Rosa, que põe fim à 

experiência de Monte Santo, matando os beatos. O jagunço também irá por fim à terceira 

parte, o cangaço, matando Corisco. Eliminando as fontes de alienação, possibilita a Manoel 

agir racionalmente, buscando a revolução sem artifícios, “a aplicação de meios humanos para 

a resolução de problemas humanos” (BERNARDET, 1978, p. 79). Antônio deve matar 

Sebastião e Corisco para que venha “uma grande guerra, sem a cegueira de Deus e do 

Diabo”. A contradição, contudo, marca esse “destino” de Antônio das Mortes, que mata os 

beatos não pelo bem do povo, mas pelo soldo oferecido pela Igreja Católica e pelo coronel, 

incomodados com o poder de Sebastião. Para Bernardet (1978), a contradição constitui o 

matador de cangaceiros (como é apresentado pelo cantador), condição que Antônio das 

Mortes não consegue enfrentar ou resolver, buscando, ao mesmo tempo, eliminar e sublimar 

sua incoerência. Para eliminá-la Antônio transforma-se em mistério: “Ele é o 

incompreensível, não é isto nem aquilo, ele é a contradição enigmática” (BERNARDET, 

1978, p.79). Para sublimá-la busca transformar suas atitudes em predestinação, cumprindo 

uma função que não lhe compete decidir a respeito: “Fui condenado nesse destino e tenho de 

cumprir: sem pena e pensamento.”  

Na sequência que inicia o processo de ruptura, Sebastião exige o sangue de um inocente 

para lavar a alma de Rosa e, assim, purificar Manoel e permitir sua salvação no milagre que 

irá transformar o mar em sertão e o sertão em mar. A violência do ato, aceita primeiramente 

sem contestação, leva o beato ao grito que derruba o punhal de Sebastião. A proximidade do 

objeto gera a ação de Rosa que apunhala o Santo. A ação de Rosa no interior da capela 

converge com a ação exterior de Antônio das Mortes, em uma sequência que, segundo Xavier 
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(1983), segue a regra da estética da fome: fazer da escassez de recursos um meio de 

invenção. Na montagem descontínua em flashes rápidos somam-se referências a Eisenstein, 

como o fogo ininterrupto de um Antônio das Mortes multiplicado – semelhante à metralha 

que atinge os trabalhadores em Outubro (Oktyabr, 1928) – e a mortes e queda dos beatos – 

pela citação ao massacre de Odessa, clímax de O Encouraçado Potemkin (Bronenosets 

Potyomkin, 1925) (XAVIER, 1983, p.81). A convergência das ações de Rosa e Antônio é 

marcada na capela, onde o jagunço encontra Sebastião morto, “e seu rifle projeta uma sombra 

que compõe uma cruz com o punhal nas mãos de Rosa, fechando o círculo composto pela 

ação dos dois objetos, rifle e punhal, na liquidação do sonho messiânico dos camponeses” 

(XAVIER, 1983, p. 81). 

A terceira parte do filme é introduzida com a inclusão do cantador dentro da cena, 

sendo Cego Júlio (Marrom) o elemento condutor entre os camponeses e o cangaço, evocando 

agora a figura de Lampião no cangaceiro Corisco (Othon Bastos). A música define o tom da 

transição, de lamento pelo massacre em Monte Santo e de esperança pela possibilidade de 

uma nova forma de revolução. Da mesma forma que Sebastião, Corisco entra na vida de 

Manoel e Rosa “pelo sim e pelo não”, na tradição do encontro insólito que muda a vida do 

homem comum (XAVIER, 1983). Em contraste com a imagem séria e pausada de Sebastião, 

temos a agitação do cangaceiro que se apresenta em cena gritando em nome de Lampião e 

Padre Cícero. Manoel, sobrevivente do massacre de Monte Santo, enxerga em Corisco, 

sobrevivente do massacre do bando de Lampião, um novo sinal dos céus, um novo destino. 

Para vingar a morte de Sebastião, Manoel entra para o cangaço e recebe o nome de Satanás, 

um batismo que pretende desprender o vaqueiro da religiosidade, configurando a passagem 

da ação em nome de Deus para a ação em nome do Diabo (XAVIER, 1983). Rosa, por sua 

vez, encontra, na identificação com Dadá (Sônia dos Humildes), mulher de Corisco que 
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projeta a figura de Maria Bonita, seu próprio paradigma, levando as figuras femininas ao 

primeiro plano (XAVIER, 1983). 

Apesar de julgar-se preparado para assumir a violência do cangaço, Manoel não 

consegue abandonar a consciência de beato e sua relação com Corisco é problemática. Na 

invasão de uma festa de casamento, Corisco coloca Manoel entre os dois polos de sua jornada 

na busca por justiça, a cruz e o punhal. Manoel escolhe a violência, mas ainda não abandona 

a consciência de beato completamente. O vaqueiro arrependido, hesita, quer matar Corisco, 

apanha de Rosa e, em colapso, inicia a discussão sobre com quem estaria a justiça, com o 

Santo, com Corisco, ou em algum lugar (BUENO, 2003). O cangaceiro argumenta a 

superioridade de Virgulino sobre Sebastião e conclui pela maior legitimidade da violência: 

“Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é 

com Rosário não, Satanás. É no rifle e no punhal” (XAVIER, 1983, p.86). Aqui, tal como 

Rosa diante de Manoel, Dadá opõe-se ao discurso de Corisco consolidando, segundo Xavier 

(1983, p.101), a presença, no filme, da “visão milenar que opõe [...] a visão realista das 

mulheres ao comportamento visionário, aos voos heróicos dos homens
17

.”  

Antônio das Mortes surge mais uma vez para libertar Manoel, seu “destino” agora é 

matar Corisco. Em uma cidade vazia, Antônio encontra o Cego Júlio sentado, olhando em 

direção ao sertão de Canudos. Quando o cego questiona os motivos da perseguição ao 

cangaceiro, Antônio das Mortes justifica o seu papel para tornar possível a grande guerra, 

sem Deus e sem o Diabo: “Um dia vai ter uma guerra maior nesse sertão... [...] E pra que essa 

guerra comece logo, eu, que já matei Sebastião, vou matar Corisco... E depois morrer de vez, 

que nós somos tudo uma mesma coisa...” Antônio se autodefine como condenado, cumpridor 

de um destino inevitável.  Cumprida a sua própria lógica, que encontra na morte a realização, 

                                                 
17

 Essa ideia defendida por Xavier (1983) será retomada com mais atenção no capítulo seguinte. 
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seu destino passa a ser também a morte porque sua figura não faz parte da “grande guerra”.  

Cego Júlio avisa Corisco que Antônio das Mortes se aproxima para enfrentá-lo. O 

cangaceiro manda Dadá buscar a filha e Satanás-Manoel localizar Antônio das Mortes, 

ficando sozinho com Rosa. Esse encontro gera uma união, iniciada por um beijo violento, 

que, segundo Xavier (1983, p.102), constitui uma versão deslocada da violência típica do 

cangaceiro, permitindo a Rosa, vestida com o véu da noiva do casamento destruído, 

reencontrar a figura masculina, perdida no devaneio religioso de Manoel. Essa reiniciação 

simbólica, em que Rosa abandona o véu, completa a função de Corisco em reunir o casal de 

camponeses, depois de já ter libertado a consciência de Manoel. A cena seguinte marca a 

preparação de Corisco para o duelo final com Antônio das Mortes. Nos diálogos, a ideia de 

fim, perda, cerca Dadá e Corisco pela perda da filha, enquanto que o diálogo de Manoel e 

Rosa tem como centro a ideia de continuidade, o projeto de um filho, sugestão de um mundo 

que pode nascer, assumida quando se aproxima o duelo histórico que marcará o fim do 

cangaço (XAVIER, 1983).  

Antônio das Mortes espera o comando do cantador para agir: “Se entrega, Corisco!” A 

música deflagra a movimentação final, Dadá é baleada e Corisco é morto pelo jagunço. 

Rompidos os dois ciclos históricos, messianismo e cangaço, Manoel e Rosa estão finalmente 

“livres”, correndo em linha reta na direção do mar. Na canção, o cordel afirma a perspectiva 

laica, o princípio que a “terra é do homem, não é de Deus, nem do Diabo.” Contrastando com 

a imagem da terra seca na abertura, a tela agora é invadida pelo mar, representando o espaço 

da utopia, transformando, finalmente, o sertão em mar. A canção de cordel é substituída pela 

música de Villa-Lobos e Deus e o diabo na terra do sol assume o caráter, não de uma 

reflexão histórica frente às circunstâncias sócio-políticas de 1963, mas de uma alegoria da 

esperança (XAVIER, 1983). 
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4.1.1 Deus e o diabo na terra do sol: contexto sócio-histórico 

 

Como dito anteriormente, Deus e o diabo na terra do sol se insere na conjuntura pré-

golpe militar, no auge do Cinema Novo em sua concepção original (XAVIER, 2001). Essa 

concepção entendia o cinema como um instrumento revolucionário, de afirmação da cultura 

nacional. A alegoria da esperança de Deus e o diabo surge em meio a um período conturbado 

pela crise econômica/política, mas otimista pelas manifestações da esquerda e das classes 

populares e pela promessa das reformas de base do governo João Goulart. 

De certa forma poderia dizer que meus filmes não trazem os traços das 

etapas sucessivas do meu desenvolvimento cultural, mas são as etapas 

deste desenvolvimento. Em outros termos, Deus e o Diabo era o 

resultado de um impacto violento que em mim tinha acontecido 

naqueles anos entre as informações e o conhecimento que tinha da 

realidade brasileira [...]. (ROCHA, 1981, p. 168-169) 

 

Ao mesmo tempo em que o governo de Goulart
18

 passava por diversas crises – crise 

econômico-financeira; crises político-institucionais; crise do sistema partidário – a luta de 

classes no Brasil alcançava um de seus momentos mais significativos com ampla mobilização 

política das classes populares, principalmente na ampliação do movimento sindical operário e 

dos trabalhadores do campo (TOLEDO, 2004). Com o fracasso do Plano Trienal – que 

pretendia desacelerar a inflação e promover o crescimento – o governo Goulart voltou sua 

atenção para as reformas de base (agrária, bancária, eleitoral, etc.). Essas reformas seriam 

indispensáveis, segundo o governo, para que o capitalismo industrial brasileiro pudesse 

chegar a um novo nível de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as reformas sociais e 

econômicas, que poderiam promover melhor distribuição de renda e menor desigualdade 

regional, eram consideras condições indispensáveis pelos setores da esquerda nacionalista na 

                                                 
18

 O governo Goulart começa em setembro de 1961, em meio à crise política causada pela inesperada renúncia 

do presidente Jânio Quadros. Algumas teorias defendem que a atitude teria sido uma tentativa de golpe - 

com sua renúncia, Jânio visava o fechamento do Congresso que lhe fazia oposição. Também se especula que 

talvez Jânio não esperasse que sua carta-renúncia fosse efetivamente entregue ao Congresso. A junta militar 

impõe ao Congresso Nacional a emenda parlamentarista que será revogada apenas em janeiro de 1963, 

quando Goulart assumiria de fato o governo (TOLEDO, 2004). 
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ampliação e fortalecimento da democracia política no país (TOLEDO, 2004). É em um 

comício pelas reformas, em março de 1964, que a crise política se intensifica. Segundo 

Toledo (2004), a partir do comício crescem os boatos de que Goulart, com o apoio de setores 

da esquerda, preparava um golpe de Estado. Em 31 de março de 1964 a ofensiva dos setores 

militares e empresariais, justificada pelos boatos contra Goulart, assume a forma de um 

„contragolpe
19

‟ “contra a incipiente democracia política brasileira; um movimento contra as 

reformas sociais e políticas; uma ação repressiva contra a politização das organizações dos 

trabalhadores (no campo e nas cidades)” (TOLEDO, 2004, p. 15). 

O golpe interrompe o amplo debate ideológico e cultural que acontecia em órgãos 

governamentais, partidos políticos, associações de classe, entidades culturais, revistas e 

jornais. De acordo com Toledo (2004), no início da década de 1960, conservadores, liberais, 

nacionalistas, socialistas e comunistas podiam formular publicamente suas propostas e se 

mobilizavam politicamente em defesa de seus projetos sociais e econômicos. Não tendo 

acesso, contudo, aos meios de comunicação de massa, a esquerda nacionalista e socialista, 

além de seus órgãos de imprensa (jornais, revistas etc.), buscava difundir as propostas 

reformistas do nacional-desenvolvimentismo por meio de experiências como o teatro, o 

cinema, a música e as artes plásticas. Nessas circunstâncias inclui-se o movimento do Cinema 

Novo que, como visto anteriormente, buscava por meio da arte cinematográfica uma prática 

política, na busca por afirmação de uma cultura nacional.   

 

 

                                                 
19

  O ex-ministro Jarbas Passarinho afirma, em artigo publicado no Jornal do Brasil (1994) que o golpe de 1964 

poderia ser caracterizado como um „contragolpe‟, “pois o que estava nas ruas era a desordem social, 

patrocinada pelo governo; [...] e a ameaça de convocação de uma constituinte, porque o Congresso era tido 

como reacionário e antipovo, para a realização das reformas de base proclamadas.” 
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4.2 O dragão da maldade contra o santo guerreiro 
 

O dragão da maldade contra o santo guerreiro se inicia com uma imagem colorida de 

São Jorge sob o letreiro que explica ao público internacional
20

 termos como cangaço, 

coronelismo, jagunço e beato. A primeira cena introduz novamente Antônio das Mortes 

(Maurício do Valle) como uma figura mítica, o herói do western, enquanto o jagunço 

atravessa a paisagem da caatinga atirando em um cangaceiro, revelando-se como figura 

central do filme com o surgimento do título internacional, Antônio das Mortes. Dessa cena 

somos levados a Jardim das Piranhas, pequena cidade invadida por um grupo de beatos 

liderados por uma Santa
21

 (Rosa Maria Penna), acompanhados por Negro Antão (Mário 

Gusmão), devoto de Oxóssi
22

, e um cangaceiro, Coirana (Lorival Pariz). Mais uma vez são 

retomadas as figuras da revolta nordestina, mas aqui elas não aparecem mais separadas, como 

coisas distintas. Santos e cangaceiros entram na cidade juntos, sob a canção dos beatos, 

evocando a tradição popular. A cidade é dominada pelo coronel cego Horácio (Joffre Soares), 

figura que tem seu espaço doméstico aberto, mostrando a decadência do explorador e o 

cinismo de seus servidores diretos (XAVIER, 2001) - representados por sua mulher, Laura 

(Odete Lara), e pelo delegado Matos (Hugo Carvana). Há também a figura do professor 

(Othon Bastos), intelectual desiludido, que, assim como Antônio das Mortes, será 

transformado ao longo do filme. 

Em O dragão da maldade eu queria mostrar, precisamente, como dois 

personagens chegam à ação por caminhos diferentes. O professor e 

Antônio das Mortes explodem num massacre total dirigido contra a 

opressão mas as motivações são totalmente diferentes. (ROCHA, 

1981, p. 168-169) 

 

Antônio das Mortes, aposentado, fica intrigado ao saber da existência de Coirana. 

                                                 
20

 Com o negativo original destruído por um incêndio ocorrido no Laboratório GTC em 1973, na França, o filme 

foi recuperado a partir de uma cópia preservada pela TV alemã, distribuída na Europa pelo co-produtor 

Claude Antoine, motivo pelo qual as músicas do filme apresentam legendas em francês. 
21

 A santa seria Santa Bárbara, ou Iansã no Candomblé, orixá guerreiro e imponente. 
22

 Deus da caça, entidade correspondente a São Jorge no Candomblé 
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Atende ao chamado de Matos, mas recusa o dinheiro pelos seus serviços de jagunço. 

Precisava saber se o cangaceiro era real, “arranjar um outro inimigo pra ter uma outra vida.” 

Quando Antônio das Mortes encontra Coirana, os dois se enfrentam por meio de versos e 

depois em um duelo de lenço na boca
23

. Quando Antônio acerta o cangaceiro é a figura da 

Santa que impede o golpe de misericórdia e catalisa o seu arrependimento. Neste ponto tem 

início a transformação do “matador de cangaceiros” que, sem eliminar suas contradições, 

adere à causa do povo, lutando contra o Coronel Horácio. 

O Dragão inicialmente é Antônio das Mortes assim como São Jorge é 

o cangaceiro. Porém, depois o verdadeiro dragão é o latifundiário, 

enquanto o Santo Guerreiro se transforma no professor quando pega 

as armas do cangaceiro e Antônio das Mortes. Em suma, queria dizer 

que tais papéis sociais não são eternos e imóveis e que tais 

componentes de agrupamentos sociais solidamente conservadores, ou 

reacionários, ou cúmplices do poder, podem mudar ou contribuir para 

mudar. Basta que entendam onde está o verdadeiro dragão.  (ROCHA, 

1981, p. 212) 

 

Antônio, impressionado com a figura da Santa, busca nela uma espécie de redenção. 

A Santa fala dos pais e avós beatos que morreram nas mãos de Antônio e nos irmãos que 

foram para o cangaço e também morreram pelas mãos do jagunço: “Quem mata o irmão é 

jogado no fundo do mar. Vai embora, Antônio, e cruze os caminhos de fogo do mundo 

pedindo perdão pelos crimes que cometeu.” Antônio resolve que o primeiro caminho a ser 

“cruzado” é Jardim das Piranhas e o povo que não pôde ser salvo pela revolução de Coirana 

contra os poderosos. Antônio pede ao delegado Matos que convença o Coronel Horácio a 

abrir os armazéns e distribuir a comida aos pobres. Matos primeiramente recusa o pedido e 

depois tenta, sem sucesso, trocar a vontade de Antônio pela sua, dando o assassinato do 

Coronel como condição para que o desejo do jagunço seja atendido. Matos tenta assim 

atender o desejo da amante, Laura, que cobra do delegado a promessa de deixar a cidade: 

                                                 
23

 Forma de duelo tradicional onde os dois adversários devem segurar com os dentes uma das pontas do mesmo 

lenço, de modo a impedir que fujam de determinado círculo de alcance (BUENO, 2003). 
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“Quero que você cumpra a promessa de me levar daqui. Tenho que mudar de vida e só posso 

começar de novo com ele morto.” Aqui, ao contrário de Deus e o diabo, as personagens 

femininas não têm o papel de trazer a realidade aos desejos masculinos. Contudo, apesar de 

seus papéis distintos aos dos de Rosa e Dadá, permanecem presas ao universo masculino: 

Laura que antes usara o Coronel, agora usa Matos para transformar sua vida; Santa, na figura 

da deusa guerreira Iansã, é quem catalisa o arrependimento de Antônio e o aproxima das 

causas do povo. 

O coronel manda chamar o jagunço Mata-Vaca para matar os beatos e Antônio das 

Mortes, agora inimigo dos poderosos. Mata-Vaca chega a Jardim das Piranhas em um 

caminhão acompanhado por outros jagunços, configurando uma versão mais realista de 

matador e acentuando a figura mítica de Antônio das Mortes como o “matador de 

cangaceiro” solitário presente em Deus e o diabo. Antes que os beatos sejam mortos, 

contudo, o Coronel descobre a traição de Laura. Matos é então apunhalado pela amante, 

diante da sua incapacidade de “mudar a sua vida”: “eu mesma vou matar esse canalha.” Ao 

mesmo tempo em que Matos é morto, Coirana morre cantando sobre Corisco e Lampião. 

Seguem-se dois enterros: o de Matos, acompanhado por Laura e pelo Professor, e o de 

Coirana, carregado por Antônio das Mortes. Ao mesmo tempo, Mata-Vaca e seus homens se 

preparam para matar os beatos. As três ações acontecem em ritmos diferentes e apresentam 

um contraste similar a relação silêncio/saturação sonora de Deus e o diabo. Aqui, contudo o 

transe de Mata-Vaca, que, junto com os outros jagunços, dança e gargalha ao som da canção 

dos beatos, contrasta não com o silêncio, mas com a música Unkrimakrimkrim, Ritmetrom, de 

Marlos Nobre, no enterro de Matos e de Coirana. No enterro do delegado, um triângulo 

amoroso se forma quando, largado o corpo de Matos no chão, o professor e Laura se beijam – 

cena que pode ser associada ao beijo de Corisco e Rosa. Simultaneamente, Mata-Vaca efetua 
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o massacre dos beatos. Antônio e o professor surgem no acampamento, vindo de direções 

opostas, e encontram vivos apenas Santa e Negro Antão. O professor, em colapso, bate no 

santo: 

Eu vou me embora, negro, eu vou voltar pra cidade, vou voltar pra 

cidade! Vou encontrar a mesma desgraça, negro! A mesma desgraça, 

negro! E eu vou ficar girando, girando, apanhando, sofrendo, 

sofrendo, apanhando e apanhando, girando, sofrendo e chorando! 

 

Bêbado, o professor tenta conseguir uma carona dos caminhões que passam na 

estrada. Antônio o encontra caído e o carrega ao som do samba de Paulo Vanzolini, Levanta, 

sacode a poeira, dá a volta por cima, introduzindo a mudança do professor, seu caminho à 

ação. Os dois entram na caatinga e, ao som do cordel de José Pacheco, A chegada de 

Lampião no inferno, encontram Coirana morto apoiado em uma árvore, posicionado como 

um corpo crucificado. O professor apossa-se das armas de Coirana. Antão e Santa devolvem 

as armas de Antônio.  Surge também o padre (Emmanuel Cavalcanti), antes um elemento 

reacionário em Deus e diabo, agora com um rifle nas costas, disposto a lutar. 

Antônio das Mortes e o professor se posicionam em frente à igreja. Antes do conflito 

os dois conversam sobre seus papéis na revolução: 

Antônio – A gente briga junto nessa briga, mas que de um modo 

diferente. Os negócios de política é com o senhor. Meus negócio é só 

com Deus. 

Professor – Está bem, Antônio... Eu divido o inimigo contigo. Só que 

você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. 

Antônio – Isso não professor. Lute com a força das suas ideias que 

elas valem mais do que eu. 

 

Antônio das Mortes desafia e vence Mata-Vaca, começando o tiroteio contra os 

jagunços. Segundo Glauber (1981), ele pretendia nesta cena fazer referência a uma sequência 

do western de Sam Peckinpah, Pistoleiros ao entardecer (Ride the High Country, 1962). 

Laura é atingida por Mata-Vaca, que é morto por Antônio. O Coronel Horácio caminha sem 
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rumo em meio ao conflito e é atingido pela lança de Negro Antão, que assume a figura de 

São Jorge. Terminado o conflito, o professor carrega o corpo de Laura. Negro Antão e Santa 

cavalgam em círculos e Antônio aparece desamparado. A cena final evoca essa condição, 

mostrando Antônio das Mortes caminhando pela estrada, sem rumo certo. Em O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro a alegoria não é mais a da esperança, mas a da incerteza. 

4.2.1 O dragão da maldade contra o santo guerreiro: contexto sócio-histórico 

 

Segundo Xavier (2001), O dragão da maldade contra o santo guerreiro é uma nítida 

revisão de Deus e o diabo na terra do sol, feita sob diálogo anacrônico. Seu espetáculo 

cenográfico não atende mais à dimensão da estética da fome, dialogando sim com a cultura 

brasileira pós-Terra em transe. O Tropicalismo gerara uma discussão da pauta nacional além 

da escassez, a partir da idéia da exuberância, do exagero (XAVIER in MILAGREZ, 2008).  

Tropicalismo é aceitação, ascensão do subdesenvolvimento; por isso 

existe um cinema antes e depois do tropicalismo. Agora não temos 

mais medo de afrontar a realidade brasileira, a nossa realidade, em 

todos os sentidos e todas as profundidades. (ROCHA, 1981, p.119) 

 

Como citado anteriormente, O dragão da maldade contra o santo guerreiro é 

concebido também sob o regime militar, em meio à repressão do AI-5. O mais abrangente e 

autoritário dos atos institucionais estabelecidos pelos militares entrou em vigor em 13 de 

dezembro de 1968, período em que Glauber ainda filmava O dragão na cidade de Milagres, 

no interior da Bahia. Segundo Paulo Affonso Martins de Oliveira, então secretário geral da 

Câmara dos Deputados, com a recusa da Câmara em autorizar licença para processar um dos 

seus integrantes, o deputado Márcio Moreira Alves, o governo reage por considerar que a 

atitude ofendera as forças armadas. Ainda segundo o ex-secretário, aliadas à ação de 

congressistas e de partidos políticos em confronto com o desejo do grupo dominante de 

permanecer no comando do país, as greves, passeatas e manifestações estudantis foram 
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fatores determinantes para a implantação do Ato Institucional nº5 pelo governo militar de 

Costa e Silva. O AI-5 decretou o recesso por prazo indeterminado do Congresso Nacional, 

além da cassação de inúmeros parlamentares e integrantes de outras classes. (REVISTA 

ACERVO, 1998, p. 05).  

O AI-5 também decreta restrições às liberdades civis e de expressão levando ao fim o 

movimento tropicalista iniciado na segunda metade de 1967.  Caracterizado por elementos 

como a carnavalização, a busca do excesso estético, o uso estratégico da cultura de massa e a 

inovação formal na música popular, o Tropicalismo emerge nos festivais promovidos pelas 

redes de televisão com a ruptura representada por Tom Zé, Torquato Neto, Rogério Duprat, 

Caetano Veloso e Gilberto Gil. O nome, Tropicália, foi tomado do conceito elaborado por 

Hélio Oiticica - com base no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade (1928) - na 

mostra de 1967, Nova Objetividade Brasileira, no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro.  

Na instalação, o artista-plástico evocava a vida urbana na reconstituição de uma favela, com 

areia no chão, cortinas de náilon e uma televisão. No mesmo ano, Glauber Rocha exibe Terra 

em transe e José Celso Martinez Correa dirige a encenação, pelo Grupo Oficina, da peça O 

rei da vela, escrita em 1933 por Oswald de Andrade. Em 1968, é lançado o disco coletivo 

Tropicália. 

Neste momento passamos de uma arte pedagógico-conscientizadora 

para espetáculos provocativos que se apoiavam em estratégias de 

agressão e colagens pop que marcaram a politização, no Brasil, de 

protocolos de criação que, na origem (Estados Unidos), tinham outro 

sentido. A ironia dos artistas privilegia a sociedade de consumo como 

alvo, num momento em que, no Brasil, há uma nova forma de 

entender a questão da indústria cultural e o novo patamar de 

mercantilização da arte, da informação e do comportamento jovem, 

incluída a rebeldia. (XAVIER, 2001, p. 29).  

 

 Apresentados e cotejados os filmes às circunstâncias de suas realizações, passaremos 

agora à comparação entre elementos de Deus e o diabo na terra do sol e O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro, tendo em vista também a formação cultural de Glauber 
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Rocha e sua inserção no Cinema Novo, conforme exposto nos capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

5 Visões de Glauber 
 

Conforme buscamos demonstrar, um filme é um produto cultural inscrito em um 

determinado contexto sócio-histórico. Em Ensaio sobre a análise fílmica (2008), Vanoye e 

Goliot-Lété afirmam: 

[...] o filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no 

real e no imaginário, constrói um mundo possível que mantém 

relações complexas com o real: pode ser em parte seu reflexo, mas 

também pode ser sua recusa [...]. Reflexo ou recusa, o filme constitui 

um ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é 

contemporâneo. Estrutura e representação da sociedade em espetáculo, 

em drama [...]. (VANOYE/GALIOT-LÉTÉ, 2008, p.56) 

 

O historiador francês Marc Ferro (NORA, 1975) foi um dos pioneiros a utilizar o 

cinema como fonte documental, não no sentido de imagem objetiva da realidade, mas sim no 

status de revelador ideológico, político, social e cultural de uma determinada cultura e de 

seus interesses, mesmo que esses não sejam retratados explicitamente, podendo ser 

observados nas sutilezas e entrelinhas das imagens expostas em um filme (NORA, 1975). 

Desconsideraremos no presente trabalho, contudo, a limitação imposta pelo método de Ferro 

(NORA, 1975) que aborda o filme apenas como produto, válido por seu testemunho 

histórico, e não assume seu valor artístico, suas significações cinematográficas. Nosso 

objetivo, pois, é analisar parte do percurso estético/temático de Glauber Rocha, sendo 

imprescindível a compreensão do filme como uma obra de arte. Segundo Aumont (2004),  

[...] a arte produz certo efeitos que só ela produz. Efeitos sensacionais 

e estéticos: o cinema sidera ou seduz seu espectador como nenhuma 

outra forma de arte. Efeitos sociais e ideológicos: o cinema convence, 

informa – no sentido mais estrito: põe em forma. Veremos muitos 

cineastas preocupados com esses efeitos e especialmente os efeitos 

coletivos, até um pensamento do político: de todas as artes, o cinema é 

incontestavelmente a menos afastada da realidade social. E mesmo se 

hoje outras mídias o superam em influência ideológica, é uma parte 

importante da teoria estimar seu poder (e eventualmente seus deveres) 

de “cidadão”. (AUMONT, 2004, p. 09) 

 

Para Gérard Betton (1987), um filme é a organização de uma série de elementos 
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espetaculares a fim de proporcionar uma estética, objetiva, subjetiva ou poética da realidade.  

O cineasta oferece assim sua “visão pessoal, insólita e mágica do mundo” (BETTON, 1987, 

p. 1). Construiremos a seguir uma comparação entre duas “visões” de Glauber Rocha, 

buscando compreender a sua lógica na organização de alguns elementos cinematográficos – 

personagens, temáticas, estéticas e músicas - tendo em vista a formação do cineasta e a 

contextualização histórico-cultural dos filmes, apresentadas nos capítulos anteriores. 

 

5.1 Personagens 
 

Pelo menos quatro ligações diretas podem ser feitas entre as personagens de Deus e o 

diabo na terra do sol e O dragão da maldade contra o santo guerreiro: Antônio das Mortes, 

presente nos dois filmes; os santos, Sebastião e Santa/Negro Antão; e os cangaceiros, Corisco 

e Coirana; além dos padres e coronéis, presentes em diferentes escalas nos dois filmes. 

Indiretamente, ainda podemos relacionar as personagens femininas, Rosa/Dadá e 

Laura/Santa. A personagem do professor, apesar da relevância na trama de O dragão da 

maldade, não será abordada aqui, pois se relaciona diretamente com intelectual Paulo Martins 

de Terra em transe
24

. Em O dragão, 

A questão do mito e do místico é retomada sob um novo plano. A 

ambiguidade e a negatividade de alguns personagens de Deus e o 

diabo torna-se positividade [...]. O impossível é restituído por uma 

crença. Conversão radical: Antônio das Mortes, o matador, torna-se 

protetor dos cangaceiros e beatos, o negro Antão deixa seu 

conformismo, o professor sai do seu niilismo e torna-se guerreiro, o 

padre torna-se revolucionário, o povo se arma. (BENTES, 1997, p.31-

2)  

 

                                                 
24

 O professor de O dragão, contudo, seria mais atuante, representando um acirramento da radicalização política 

vivida no país à época do filme, conforme explica o assistente de direção, Antônio Calmon, no documentário 

Milagrez (Joel Pizzini e Paloma Rocha, 2008). No mesmo documentário, Othon Bastos, intérprete do 

professor, explica ter baseado a personagem em Glauber: “Eu achava que o pensamento do professor, o 

personagem, tinha a ideia glauberiana.” 
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5.1.1 Antônio das Mortes 

 

À época do lançamento de Deus e o diabo, Antônio das Mortes obteve grande 

repercussão pública, chegando a gerar um convite para ser personagem principal de uma 

novela (BERNARDET, 1978). Glauber (1981), satisfeito com a popularidade
25

 do matador 

de cangaceiros, revelava em entrevista à revista francesa Postif (1967):  

Não abandonei o personagem de Antônio, quero voltar a ele mais 

tarde. No Brasil é o personagem do filme que adquiriu mais 

popularidade e a ele Deus e o diabo deve o seu semi-sucesso; ele se 

comunicou com os espectadores. Quero fazer uma espécie de anti-

western, brigas entre proprietários de terra e camponeses, etc, e quero 

ambientar Antônio nessa situação. (ROCHA, 1981, p.87) 

 

Segundo Bernardet (1978), ao mesmo tempo em que Antônio das Mortes gerava 

qualitativos grandiloquentes – “ele se reveste de um determinismo quase didático”; “ascende 

instantaneamente a uma situação clássica”; “é a personagem da necessidade”; “é um 

instrumento eficiente da história” – ele não era explicado, “acumulando palavras enigmáticas 

que deixam intacto seu mistério” (BERNARDET, 1978, p.81). Bernardet (1978) afirma que o 

próprio Glauber encontrava dificuldades em falar de Antônio das Mortes, ora atestando seu 

caráter realista, ora afirmando sua índole mítica. 

Conforme exposto no capítulo anterior, Antônio das Mortes foi baseado no Major 

Rufino, matador de cangaceiros famoso na Bahia. Segundo Glauber (1981, p. 85), apesar da 

inspiração real, Antônio seria o único personagem de Deus e o diabo realmente elaborado por 

ele, “os outros são personagens verdadeiros num contexto histórico determinado, e podem ser 

identificados.” De acordo com Glauber (1981, p.86), apesar da sua natureza primitiva, 

Antônio é um camponês, um aventureiro que “recebe dinheiro do poder, deve matar os 

                                                 
25

 O dragão não seria a última retomada da personagem mais popular de Glauber. Em 1979, um projeto não 

realizado de 12 histórias escritas para a TV Tupi, traria de volta Antônio das Mortes, inserido em um 

universo de western, drama psicológico, erotismo e pedagogia política, como parte do impulso do diretor de 

atingir o público, “de sair do „gueto‟ do cinema para uma ampla intervenção na cultura” (BENTES, 1997, 

p.16).  
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pobres, o beato e o cangaceiro”, ele compreende que essas são vítimas de um contexto social 

do qual não tem consciência, “é um cara que vai à direita e à esquerda, que tem má 

consciência dos problemas políticos sociais” (ROCHA, 1981, p.86). O caráter primitivo de 

Antônio das Mortes é o que permitiria, segundo Glauber (1981), sua transformação 

revolucionária mais rapidamente, já que não possui compromissos e educação burguesa, 

como Paulo Martins e o professor de O dragão. 

Essa transformação de Antônio em uma personagem revolucionária seria o projeto de O 

dragão da maldade. Em Deus e o diabo ele é apenas agente da revolução de Manoel, seu 

destino é eliminar a cegueira de Deus e do Diabo, preparar a grande guerra, e “depois morrer 

de vez”. Parte do destino que deveria cumprir “sem pena e pensamento” realiza-se, suas 

ações permitem a construção da alegoria da esperança que encerra a jornada de Manoel e 

Rosa. Sem “morrer de vez”, contudo, a personagem perde sua função, não há mais destino a 

cumprir, não pode ser mais Antônio das Mortes, matador de cangaceiros. Quando Matos o 

contata sobre a situação de Jardim das Piranhas, Antônio relembra sorrindo seus tempos de 

jagunço, sobre o respeito de Lampião que o tinha como “inimigo decente”, sobre a rivalidade 

com Corisco e encerra o discurso dentro da contradição que o constitui: “depois eu matei ele 

e aí acabou-se tudo.” O surgimento de Coirana questiona a predestinação de Antônio, que 

aceita o trabalho, mas dispensa o soldo, precisa saber se o cangaceiro existe para justificar a 

própria existência. No diálogo com o professor, antes do encontro com Coirana, Antônio 

confirma essa afirmação: 

Professor, tá vendo essa mão? Já matou mais de cem cangaceiros. 

Agora só vivo na tristeza da lembrança. Por isso é que eu tive de 

arranjar um outro inimigo, pra ter uma outra vida. Por isso é que eu 

vim ver de perto... Pra saber se esse tal Coirana é cangaceiro mesmo. 

Se ele existe, professor, eu tenho de matar ele também. 

 

A figura da Santa, que impede o golpe de misericórdia em Coirana, é quem catalisa o 
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arrependimento de Antônio, criando uma nova contradição: aquele que matava para 

exterminar a cegueira de Deus e permitir a revolução, agora é transformado em personagem 

revolucionária por uma figura religiosa. Segundo Xavier (2001, p.140), com a benção de 

Santa, Antônio das Mortes “perde seu caráter trágico para se tornar um herói de aventuras.” 

Glauber eliminaria aqui a dialética presente até Terra em transe, substituindo-a por outra, de 

Bem e Mal separados, heróis positivos e vilões, não havendo espaço para figuras 

contraditórias como o primeiro Antônio das Mortes. A afirmação de Xavier (2001) pode ser 

contestada ao observamos que O dragão da maldade não elimina de fato as contradições de 

Antônio das Mortes, nem das personagens que o cercam. O final do filme não parece afirmar 

uma solução maniqueísta, mas sim incertezas. Antônio termina sozinho, caminhando na 

estrada, sem rumo certo, contra os carros que passam. Tanto pode ser o mito que se desfaz, 

cumprindo mais uma vez seu destino, pronto para “morrer de vez”, como pode ser a 

personagem primitiva transformada, “na longa estrada para Revolução” (ROCHA, 1981, 

p.125). Em nenhum momento, contudo, o final celebra Antônio das Mortes como um herói.  

Pelo contrário, a imagem final desmitifica a figura imponente do “matador de cangaceiros” 

que introduz os créditos, no início de O dragão. 

 

5.1.2 Santos 

 

Em Deus e o diabo messianismo e cangaço aparecem completamente separados. Já em 

O dragão as figuras do santos irão percorrer toda a trama, sendo inclusive responsáveis pela 

“redenção” de Antônio das Mortes (Santa) e pela morte do coronel Horácio (Negro Antão). 

Não existe mais o antagonismo religião/violência no mesmo nível do primeiro filme. Chegam 

à cidade junto com o cangaceiro Coirana e representam entidades “guerreiras”, Iansã (ou 

Santa Bárbara) e Oxóssi (ou São Jorge). 
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Enquanto em O dragão as figuras religiosas são aparentemente positivas, “santos 

guerreiros” originários do Candomblé, Sebastião evoca a figura messiânica que, apesar de 

subtrair os camponeses à exploração dos coronéis, “propõe a passividade da reza, a espera 

pacificadora que define os eleitos no momento do cataclismo, na intervenção de Deus na 

construção de um novo reino de felicidade” (XAVIER, 1983, p.97). Segundo Xavier (1983), 

o filme reduz Monte Santo a um retiro, local de purificação religiosa, sem delinear qualquer 

discussão sobre a formação de uma comunidade igualitária ou sociedade alternativa
26

. Esse 

possível caráter socialista ou igualitário da comunidade de Antônio Conselheiro não é tratado 

pela reflexão de Glauber, segundo Xavier (1983, p. 98), porque no “contexto das formulações 

ideológicas da esquerda, no início dos anos 60, a questão da „comunidade alternativa‟, à 

margem e coexistindo com a sociedade capitalista, não tinha a relevância que teria em tempos 

mais recentes.”  

Sebastião permanece sempre distante, acima dos beatos, mesmo quando representado 

positivamente, na sequência de entrega de Manoel ao santo, onde Glauber enaltece a força do 

sentimento religioso em um desfile de bandeiras e símbolos dispostos contra o céu, agitados 

pelo vento, ao som de Magnificat Alleluia de Villa-Lobos, imprimindo “um tom de solene 

grandiosidade ao momento, capaz de expressar a força e o valor do êxtase coletivo” 

(XAVIER, 1983, p.96). Sua figura não interage com a câmera, “esta permanece um 

instrumento que o observa de perto, enquanto ele revela um ar fechado e enigmático” 

(XAVIER, 1983, p. 96). Na música que narra o encontro de Manoel com o santo, o cantador 

apresenta uma entidade que “trazia bondade nos olho/Jesus Cristo no coração”. Essa 

introdução, contudo, é desdita pela cena do encontro, onde a imagem do santo, que sequer 

                                                 
26

 No arraial de Canudos os fiéis viviam de modo comunitário, sobrevivendo com a criação de animais e 

plantações. Tudo era dividido entre os habitantes e o que sobrava era comercializado nas cidades vizinhas. 

Com o rápido crescimento da comunidade, Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja 

católica. Os latifundiários perdiam mão de obra enquanto a Igreja perdia seus adeptos.  
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presta atenção ao vaqueiro que o observa, “começa a esboçar um trabalho de distanciamento 

que, à medida que o filme se desenvolve, tende a afastar Sebastião do espectador e preparar 

seu desmascaramento” (XAVIER, 1983, p. 95): Depois de conduzir, indiferente, o sacrifício 

de um inocente para lavar a alma de Rosa, “coroa seu comportamento com uma morte 

inglória, com demonstrações de fraqueza nada condizentes com sua prepotência” (XAVIER, 

1983, p.96). 

Os santos de O dragão, apesar dos ornamentos, o punhal de Santa e a espada de Antão, 

não são “guerreiros” desde o início. Ao mesmo tempo em que Antônio das Mortes e o 

professor são transformados, os santos também se modificam, deixando o conformismo e 

participando do confronto final. Antes, as armas de Santa e Antão apenas emolduram o 

discurso de Coirana na primeira invasão à cidade, são protetores do guerreiro e não guerreiros 

em si. Essa afirmação do caráter passivo dos santos pode ser verificada na cena em que, 

sentados na falha natural que serve de acampamento, santos e beatos aparecem sentados ao 

lado do cangaceiro, depois da primeira invasão a Jardim das Piranhas. Coirana declara: 

“Dona Santa, chegou a hora de queimar os vivos e destruir a cidade. Foi uma promessa que 

eu fiz e tenho de cumprir... Pra felicidade dos anjo e alegria do povo.” Antão reage clamando 

respeito a Deus e ao governo, Santa permanece de cabeça baixa, com o punhal sobre uma das 

pernas.  

Coirana - Arrespeitar? E quem é nesses mundo que arrespeita nós, os 

pobre infeliz desgraçado? A vingança tem de vir para curar os anos de 

sofrimento. [...] 

Antão – O passado provou e o futuro tem de provar. Quem se 

alevanta contra o imperador paga com a cabeça. Quem é desgraçado 

chora... Chora... Chora. O destino da miséria é o inferno... [...] Eu 

quero é pegar meu navio de vela branca e vortar pra África, vortar pra 

África do meu avô. 

Coirana – Nego Antão, tu ta nos cafundó do medo e nos confins da 

ignorança. O futuro tá em cima do futuro e não debaixo do passado. 

[...] É olho por olho e dente por dente
27

. 
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 A lei de talião, a ideia de vingança, também aparece em Deus e o diabo no discurso de Corisco. 
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O discurso de Antão também revela a proximidade dos santos aos beatos, diferente de 

Sebastião, figura imponente, superior. Os santos também sofrem pela miséria, não apontam o 

caminho da salvação, mas esperam por ela ao lado dos fiéis. Em outra cena, no diálogo com 

Antônio das Mortes, Santa expressa mais uma vez a passividade/ impossibilidade dos santos: 

“Se Coirana morre, morre o resto do povo penando de fome, de sede...” Mesmo no massacre 

dos beatos comandado pelo jagunço Mata-Vaca, os santos permanecem reféns. A passividade 

culmina na surra do professor em Antão. Depois, segue-se a transformação quando Santa e 

Antão devolvem as armas de Antônio e, montados em um cavalo branco, acertam a lança no 

coronel Horácio. O santo guerreiro vence o dragão da maldade, como na lenda de São Jorge, 

metáfora central do filme (XAVIER, 2001). 

 

5.1.3 Cangaceiros 

 

Os dois cangaceiros seguem a mesma linha, evocando na violência o caminho para 

revolução, para o acerto de contas com as forças opressoras – “olho por olho, dente por 

dente”. Ambos dialogam com a câmera, falam diretamente ao espectador. E, se em Deus e o 

Diabo, Corisco, pela metáfora das duas cabeças (uma matando, a outra pensando), propõe seu 

destino como repetição de Lampião, que sobrevive em espírito no corpo do cangaceiro 

(XAVIER, 1983, p.100), Coirana, por sua vez, evoca Lampião e Corisco, em uma espécie de 

aparição, como questiona Antônio das Mortes: “Tu é verdade ou assombração?”  

Corisco, assim como Antônio das Mortes, teria inspiração em fatos reais. A 

personagem seria baseada em parte nos depoimentos do Major José Rufino, que descrevia um 

cangaceiro de olho azul, cabelo louro perfumado, marginal, místico e violento (VENTURA, 

2000), e em parte na literatura nordestina, nos romances de José Lins do Rego e Guimarães 
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Rosa. Segundo Glauber (1981), a personagem seria uma espécie de intelectual, um veículo 

para suas reflexões filosóficas.   

Coirana, que surge em Jardim das Piranhas cantando e dançando com beatos e santo, 

constitui uma alegoria diferente do cangaço. Seu papel parece servir mais para retirar 

Antônio das Mortes da aposentadoria, para desencadear sua transformação, do que para 

representar, como Corisco, o caminho da revolução pela violência, para “desarrumar o 

desarrumado”.  Sua morte lenta marca o tempo dos questionamentos de Antônio das Mortes 

que, ao final, frente a um Coirana crucificado, pega nas armas para libertar Jardim das 

Piranhas. A crucificação de Coirana representa a união entre os instrumentos simbólicos que 

aparecem separados em Deus e o diabo, a cruz e as armas. Essa representação é vista também 

ao longo do filme, na sua associação com os beatos, na sua espada em forma de cruz e nas 

armas dos santos. 

 

5.1.4 Igreja e coronelismo 

 

 No início de Deus e o diabo, a força opressora do coronel desencadeia a revolta do 

vaqueiro e gera o primeiro ponto de ruptura. Quase na primeira metade do filme o 

coronelismo interfere novamente no curso da história de Manoel e Rosa. Junto com a igreja 

católica, ordena a morte de Sebastião e dos beatos, contratando os serviços de Antônio das 

Mortes. É o padre que, diante da recusa de Antônio, oferece mais dinheiro e sentencia: 

“Somente depois que você cometer um crime maior, pode ser perdoado pelos crimes que 

cometeu.” 

Em O dragão as duas forças operam de formas diferentes. O coronel não é mais uma 

figura séria, autoritária, mas um velho cego, doente e traído que circula pela cidade de 

pijama. Aqui, corrupção e oportunismo marcam a decadência do explorador (XAVIER, 2001, 
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p.124). Já a figura do padre é completamente transformada. De força reacionária, opressora, 

torna-se parte da revolução. O padre consola um Antônio das Mortes febril e arrependido, sai 

em busca de socorro para os beatos e, ao final do filme, aparece com um rifle nas costas, 

disposto a integrar a luta por vir contra Mata-Vaca e o coronel. Da igreja também saem 

Antônio e o professor para o discurso que define seus papéis na revolução. Segundo Bueno 

(2003), essa mudança em relação à igreja como elemento revolucionário seria, 

possivelmente, por influência de atitudes como a do padre e guerrilheiro Camilo Torres, 

morto em 1966 na Colômbia
28

. 

5.1.5 As mulheres de Glauber 

 
Eu tenho muita dificuldade em trabalhar com os personagens 

femininos. Escrevi diversos roteiros que não foram filmados, nos 

quais eu tinha dificuldade em criar personagens femininos, que são 

comigo sempre muito conscientes e têm influência moral ou política 

(ROCHA, 1981, p.83) 

 

A afirmação de Glauber que caracteriza suas personagens femininas como conscientes 

e influentes, apesar da dificuldade em criá-las, pode ser verificada nas quatro personagens de 

Deus e o diabo e O dragão. Os dois filmes são focados em um universo masculino, na 

jornada de Manoel e de Antônio das Mortes. No primeiro filme, Rosa acompanha Manoel, 

assim como Dadá acompanha Corisco, mas, apesar da sua consciência dos problemas, sua 

influência é limitada às ações dos homens. Rosa continua acompanhando Manoel apesar da 

sua rejeição ao universo messiânico, não consegue mudar o marido e se deixa levar até o 

momento do sacrifício. A morte de Sebastião, contudo, mesmo que por uma questão de 

oportunidade, o punhal caído a sua frente, mostra a capacidade de Rosa em reagir, a 

constatação anterior de que com o santo morto poderia mudar sua realidade. 

Xavier (1983) limita a atuação de Rosa e Dadá, que questiona a fé de Corisco em 
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  O padre integrava as forças do Exército de Libertação Nacional e morreu em combate. 
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Lampião e sua vocação justiceira, a uma visão realista das mulheres ao comportamento 

visionário dos homens. Sua prioridade é o trabalho, a segurança do pouco que possui, sem 

espaço para esperança de mudar essa realidade. Manoel e Corisco alçariam “voos heroicos” 

enquanto Rosa e Dadá estariam presas à terra. As personagens, contudo, também estão presas 

à dificuldade de Glauber em desenvolvê-las em um universo predominantemente masculino. 

Ao mesmo tempo em que são conscientes e reagem, sua ação se limita aos maridos, como 

quando Rosa bate em Manoel. Mesmo quando se une a Corisco, trata-se de um reinício da 

sua relação com Manoel (XAVIER, 1983). Segundo Glauber (1981, p.30), no manifesto da 

estética da fome (1965), “Rosa vai ao crime para salvar Manoel e amá-lo em outras 

circunstâncias”. Ao final os dois correm em direção ao mar, mas Rosa cai no meio do 

caminho e Manoel continua, sem olhar para trás. “O homem prossegue nos limites da história 

e da esperança; a mulher cai e se atrasa” (ROCHA, 1981, p.127). 

Em O dragão, Laura segue a mesma dependência masculina. Quer mais do que a vida 

sustentada pelo Coronel em Jardim das Piranhas e atribuí a Matos a tarefa de mudar sua vida. 

Mata o amante frente à incapacidade de ele mudar sua realidade e da possibilidade de perder 

a segurança da vida com o Coronel. Com o amante morto, Laura busca no professor a 

possibilidade de um recomeço, assim com Rosa com Corisco. Segundo Ivana Bentes (1997, 

p.47), as mulheres de Glauber são santificadas ou demonizadas. Santa se enquadra nessa 

afirmação e constitui, dentre as quatro, a personagem mais diferente. Ela não segue nenhum 

homem, mas sim lidera o grupo de beatos e cangaceiros. Sua figura se sobressai a de Negro 

Antão e é ela quem catalisa a transformação de Antônio das Mortes. No final, contudo, ela 

apenas acompanha Antão, que se transforma no santo guerreiro. Enquanto Laura serve a 

trama para mostrar a decadência do coronelismo, Santa existe para transformar o “matador de 

cangaceiros”. 
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5.2 Temáticas 
 

Deus e o diabo na terra do sol se organiza em torno da jornada de Manoel e Rosa à 

procura de Justiça. Utiliza as figuras das revoltas nordestinas para construir uma revisão da 

história e, ao final, criar uma alegoria da esperança. Antônio das Mortes, apesar da aura 

mítica, surge apenas como o exterminador das fontes de alienação que cercam Manoel, 

preparando o caminho para a “grande guerra” sem “cegueiras”, a revolução feita pelo 

homem. Segundo Xavier (2006), Glauber dialoga com Euclides da Cunha e José Lins do 

Rego para construir uma representação alegórica que permite aproximações com “o 

paradigma „Guimarães Rosa‟ no confronto entre mito e história.” Segundo Bueno (2003), a 

literatura de José Lins do Rego seria a fonte literária mais direta de Deus e o Diabo, 

principalmente os romances Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953). A separação 

simbólica entre os instrumentos das duas categorias que regem o filme, a cruz e as armas, 

rifle e punhal, também estaria presente nos romance citados. A fala de Corisco sobre a 

validade do homem quando pega nas armas para mudar o destino, “Não é no rosário não, 

Satanás. É no rifle e no punhal!”, dialogaria, de acordo com Bueno (2003), com as falas de 

Josefina, mãe do cangaceiro Aparício, na primeira parte de Cangaceiros: “O teu rifle não 

pode mais que o rosário do Santo.” Além do imaginário das revoltas e da literatura 

nordestina, Glauber utiliza-se de elementos do western americano, principalmente na 

construção da personagem de Antônio das Mortes, além da utilização de recursos técnico-

estilísticos como o “contraste de planos longos nas cenas plácidas e de cortes mais curtos nos 

momentos de ação e violência” (PEREIRA, 1997, p.80).  

Em O dragão esses elementos de Deus e o diabo serão retomados sob nova dimensão. 

Na trama que percorre a jornada de Antônio das Mortes, Glauber pretendia atender aos 

anseios de comunicação que marcavam o Cinema Novo à época da produção. 
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É uma experiência nova pra mim, porque é um filme que fiz chegando 

à conclusão de que algumas coisas das que falei em minhas obras, de 

que certos testemunhos e obsessões interiores não interessavam 

realmente ao público e se davam num terreno literário, não estando 

ainda meu cinema maduro para exposição desse tipo de problemas. 

Fiz O dragão procurando simplificar para o grande público uma série 

de problemas complexos e, mesmo estes, em termos os mais simples 

possível. [...] São personagens épicos, personagens de western 

inteiramente soltos dentro de sua ação e filmados de forma muito fria; 

participante e fria ao mesmo tempo. (ROCHA, 1981, p.145) 

 

Segundo Glauber (1981, p.145), o cineasta moderno poderia comunicar os problemas 

mais complexos e profundos através de uma linguagem compreensível: “O dragão é uma 

tentativa disto. Tem o espírito de western tradicional dentro do clima brasileiro que é o 

mesmo de Deus e o diabo. Com constatações culturais mais nítidas.” Essa ideia de cinema 

“comunicável” está presente no texto Tropicalismo, antropologia, mito, ideograma (1969), 

em que Glauber defende a relação entre antropofagia/liberdade e atesta:  

Já antes eu devia ter feito assim, já em Deus e o diabo, mas o 

relacionamento entre os personagens era um relacionamento fechado, 

com censuras entre eles, eram mais burgueses porque eu era mais 

burguês. Ao invés em Antônio das Mortes [O dragão da maldade 

contra o santo guerreiro] houve uma abertura total [...]: esta 

liberdade, nova para nós, criou a possibilidade de uma relação nova 

com o público. (ROCHA, 1981, p.119) 

 

Contudo, a defesa de uma maior comunicação com o público não seria levada adiante: 

“Fiz esse filme como experiência e o próximo que fizer não parecerá com ele” (ROCHA, 

1981, p.145). Em Cannes, Glauber contestava, em carta a Cacá Diegues, a premiação de 

melhor diretor por um filme que considerava repleto de concessões comerciais: “[...] veja só: 

faço um filme de estrutura comercial, com o objetivo de ganhar dinheiro, e os caras que 

esculhambaram Terra em transe vêm me dizer que este é o meu melhor filme” (BENTES, 

1997, p.39).  
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5.3 Estéticas 
 

A cor é a principal diferença estética entre os filmes. Deus e o diabo foi filmado em 

preto e branco enquanto O dragão é o primeiro longa de Glauber em cores
29

. Contudo, ambos 

estão ligados à ideia de fazer da falta de recursos técnicos um meio de invenção, conforme 

defende a estética da fome e o Cinema Novo como um todo. Essa noção apenas adquire 

novos contornos no longa de 1969, dialogando, segundo Xavier em depoimento do 

documentário Milagrez (2008), com a discussão de pauta gerada pelo Tropicalismo, focada 

não mais na escassez, mas na exuberância.  

Deus e o diabo trabalha, na fotografia de Waldemar Lima, o contraste entre preto e 

branco, fundindo céu e terra em diversos momentos do filme. Em O dragão, o contraste é 

utilizado para provocar não uma fusão dos elementos, mas uma alta densidade, uma alta 

saturação, que demarca a cor e proporciona sua interação com as personagens. 

Para fazer esse filme a cores, eu chamei Affonso Beato [...]. Adotou-

se então o principio de não fazer composições exageradas e nada 

acrescentar à cor natural, que já é bastante sofisticada. [...] Por outro 

lado, pensei em algumas soluções de mise-en-scène em função das 

cores das roupas. (ROCHA, 1981, p.187) 

 

Dentro da ideia de Tropicolor, a fotografia buscava uma forma de expressionismo 

tropical, conforme explica Affonso Beato no documentário Milagrez (2008). Essa visão da 

fotografia também seria explorada em outros filmes da “fase tropicalista” do Cinema Novo, 

como Brasil ano 2000 (Walter Lima Jr., 1969) e Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, 

1969). Seguindo regra da inventividade pela falta de recursos, Beato relata que o processo 

para conseguir a densidade e saturação planejadas precisou modificar a etapa da revelação 

para conseguir o resultado almejado, o que dificultou o processo de cópia do filme, pois o 

equipamento disponível não conseguia reproduzia a alta saturação das cores primárias.  

                                                 
29

 O documentário Amazonas, Amazonas (1966) foi a primeira experiência em cores do diretor. 
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As soluções de mise-en-scène em função das cores surgem combinando cenografia, 

figurinos e a paisagem local. Segundo Glauber, também em depoimento presente no 

documentário Milagrez, O dragão deveria ser uma “trip completa” dos sons e cores de 

Milagres
30

.  No filme cada personagem é marcado por uma cor: como o lenço rosa de 

Antônio das Mortes, o vestido roxo de Laura, o vestido branco de Santa, a roupa vermelha de 

Antão, ou o pijama vermelho do Coronel. Segundo o diretor de arte Hélio Eichbauer, a cor 

deveria assumir uma intensidade dramática, definindo as personagens e sendo ela uma 

personagem.  

5.4 Música 
 

Segundo Glauber (1981, p.84), no Cinema Novo existia uma tendência em usar a 

música não apenas com um comentário, mas como elemento tão importante quanto os 

diálogos. Essa afirmação pode ser verificada em Deus e o diabo não apenas na voz do 

cantador que narra a jornada de Manoel e Rosa, mas também na música de Villa-Lobos: 

Há uma cena no filme que eu tive idéia de filmar porque eu havia 

ouvido a música – é a cena dos beijos – entre Corisco e Rosa. [...] 

Ouvi um disco à noite, a Bachiana nº 9, discuti com o fotógrafo e os 

assistentes, e nós tivemos a ideia da cena, em seguida fiz a montagem 

a partir da música, em função do ritmo (ROCHA, 1981, p.84) 

 

Xavier (1983) ressalta que, em Deus e o diabo, voz e imagem nem sempre convergem. 

Na já citada cena do encontro de Manoel e Sebastião, por exemplo, o cantador fala no santo 

que “trazia bondade nos olhos/Jesus cristo no coração”, a posição de câmera evidencia, 

contudo, que o Sebastião não desvia o rosto, olha para frente com rigidez e sequer reconhece 

a presença de Manoel (XAVIER, 1983). Quando Antônio das Mortes é apresentado – 

Jurando em dez igrejas/ Sem santo padroeiro/ Antônio das Mortes/ Matador de cangaceiro – a 

música também seria contestada, segundo Xavier (1983), pela atitude do jagunço que não é 

                                                 
30

 Cidade que serviu de locação para o filme. 
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contratado para matar cangaceiros e sim beatos. 

Apesar da inclusão do cantador à cena, na segunda metade do filme, Cego Júlio não 

aparece cantando. Sua narração é sempre em off , um olhar sobre a trajetória dos camponeses 

– olhar de Glauber, letrista, na voz de Sérgio Ricardo. Em O dragão da maldade a música 

passa a fazer parte das cenas e adquire caráter simbólico, como na sequência em que Matos e 

Laura cantam Carinhoso (composta por Pixinguinha e João de Barro), ironizando a relação 

dos amantes, ou na sequência em que o professor debocha do delegado cantando Fracasso 

(composta por Benedito Lacerda e Herivelto Martins), demonstrando o desprezo que seguiria 

até a cena do enterro do delegado, com o beijo entre o professor e Laura. Segundo Xavier 

(em depoimento do documentário Milagrez, 2008), o espaço entre o erudito, com a música de 

Marlos Nobre, Unkrimakrimkrim, Ritmetrom, e o popular, o cordel A chegada de Lampião no 

inferno, de José Pacheco, utilizado nas cenas finais, torna-se muito maior em O dragão. A 

música de Marlos Nobre correlata, segundo Xavier (Milagrez, 2008), a experiência do transe, 

surge no momento do enterro de Matos e Coirana e é intercalada com o transe dos jagunços 

ao som das canções dos beatos, antes do massacre. 

A música também é utilizada em O dragão como comentário, possivelmente como 

parte da estratégia de Glauber em tornar o filme mais “comunicável”. Essa afirmação pode 

ser verificada na cena em que o caso de Laura e Matos torna-se público, o conflito em frente 

ao bar se dá ao som do forró de Luiz Gonzaga, O cheiro da Carolina. Na cena em que o 

professor bêbado é encontrado por Antônio das Mortes, o samba de Paulo Vanzolini, 

Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, também apresenta o tom de comentário da 

situação.   

A comparação aqui construída entre as “visões” de Glauber Rocha procurou 

demonstrar, pela análise sucinta das personagens, temáticas, estéticas e músicas, as 
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transformações e semelhanças entre dois filmes situados em contextos sócio-históricos 

diferentes, mas elaborados em torno de um mesmo imaginário. Pudemos observar que, nos 

filmes, parte da formação cultural de Glauber Rocha, ligada à literatura nordestina e ao 

western americano, conecta-se à realidade - da esperança pré-golpe militar à repressão pós-64 

e às mudanças sugeridas pela Tropicália - construindo sempre um olhar único e complexo da 

situação histórica. 
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6 Considerações Finais 

 
Com o presente trabalho, buscamos comparar os filmes Deus e o diabo na terra do sol 

e O dragão da maldade contra o santo guerreiro, de Glauber Rocha. Nosso objetivo foi 

compreender parte do seu percurso estético-temático considerando a relação entre contexto 

histórico e a formação cultural do cineasta. Acreditamos que o percurso de pesquisa traçado 

possibilitou realizar a proposta colocada, fundamentada no referencial teórico que, tendo 

como base o método de análise cinematográfica de Marc Ferro (NORA, 1975), utilizou 

principalmente os trabalhos de Ismail Xavier (2001/1983), para o entendimento da obra de 

Glauber, assim como do Cinema Novo.  

Buscamos, no decorrer do texto, expor e entender, pela ótica do Cinema Novo, a visão 

do cinema brasileiro da década de 60, bastante diferente da presente. A ideia do cinema como 

instrumento revolucionário nos parece muito distante e mesmo a visão de comunicação com 

o público, a “concessão comercial” que classificava O dragão como um filme “menor”, 

alterou-se significativamente em um cinema brasileiro que, em caminho similar à chanchada, 

busca cada vez mais o sucesso pela fórmula televisiva, como em Se eu fosse você (Daniel 

Filho, 2006) e Se eu fosse você 2 (Daniel Filho, 2009). O cinema de Glauber, pois, 

dificilmente teria o espaço que obteve na década de 1960, principalmente com O dragão.  

Essa afirmação comprova-se na gradual perda de espaço que o cineasta sofreu a partir da 

década de 1970, culminada com a polêmica de A idade da terra, filme em que Glauber 

deixava o cinema convencional e aproximava-se a de uma arte nova, “como se fosse Villa-

Lobos, Portinari, Di Cavalcanti ou Picasso” (ROCHA, 1981, p.470). 

Verificamos, ao longo do trajeto de pesquisa, a necessidade de um estudo mais 

aprofundado das obras do cineasta pós-Terra em transe, inclusive de O dragão da maldade. 

Percebemos, contudo, que uma análise mais profunda do filme seria possível apenas por meio 
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de um conhecimento maior sobre cinema, histórico e técnico, o que implicaria em um 

trabalho de maior complexidade. No âmbito de um trabalho monográfico, procuramos, por 

meio da construção do diálogo com um filme amplamente analisado, Deus e o diabo, 

fornecer subsídios para a ampliação dos estudos de O dragão da maldade.  

Martin Scorsese, em entrevista ao cineasta Joel Pizzini (Folha de São Paulo, Ilustrada, 

17 de agosto, 2006), enfatiza a necessidade de permitir que as novas gerações conheçam O 

dragão da maldade, assumido como seu filme preferido no repertório de Glauber: “Ele é 

eterno. [...] O dragão continua novo, com todo o frescor. Ele não leva a grandes bilheterias, 

mas te dá um soco na cara, você vê e se ergue, abre seus olhos e é disso que precisamos hoje 

em dia, mais do que nunca”. Esperamos, pois, que o presente estudo de alguma forma 

contribua para ampliar os estudos da filmografia de Glauber e trazer para O dragão da 

maldade o olhar de uma “nova geração”.  

Para a pesquisadora, essa foi uma oportunidade de aprofundar um interesse antes 

superficial, descobrindo, no cinema brasileiro e em Glauber Rocha, realidades bastante 

diferentes das consideradas inicialmente. As produções do Cinema Novo revelaram, 

primeiro, a variedade e criatividade de um período significativo da produção cinematográfica, 

nacional e internacional e, segundo, o descaso com esse cinema, já que filmes importantes 

como Memórias do Cárcere (Nelson Pereira dos Santos, 1984), não possuem cópias em 

DVD
31

. Nesse percurso, a internet se revelou a principal fonte para o cinema brasileiro, a 

maior parte das produções do Cinema Novo, assim como do Cinema Marginal e da 

Chanchada, encontra-se disponível para download, graças à boa vontade de alguns cinéfilos 

anônimos. Em Glauber, a pesquisa revelou muito mais do que as imagens absolutas de 

                                                 
31

 Os filmes de Glauber Rocha produzidos nos anos 70 (O leão de sete cabeças, Cabeças Cortadas e Claro) 

também não possuem cópias em DVD. A organização Tempo Glauber, contudo, possui um projeto de 

restauração de todas as obras do cineasta. Até agora foram restaurados Barravento, Deus e o diabo na terra 

do sol, Terra em transe, O dragão da maldade contra o santo guerreiro e A idade da terra. 
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“gênio”, “chato”, ou “louco”, mostrando uma figura complexa, repleta de aparentes 

incoerências e que, longe dos julgamentos extremos que o cercam, mostra sua profunda 

relevância no estudo do cinema. 
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ANEXO A 

 

Deus e o Diabo na Terra do Sol  
Composição: Glauber Rocha / Sérgio Ricardo 

Romance do Deus Diabo  

 

I  

Anunciando ao público, marcante e lento:  

 

Vou contar uma história  

Na verdade e imaginação  

Abra bem os meus olhos  

Pra enxergar com atenção  

É coisa de Deus e Diabo  

Lá nos confins do sertão  

 

Narrativo, lento:  

 

Manuel e rosa  

Vivia no sertão  

Trabalhando a terra  

Com as própria mão  

Até que um dia -pelo sim pelo não-  

Entrou na vida deles  

O santo Sebastião  

Trazia a bondade nos olhos  

Jesus Cristo no coração  

 

Agitado, na feira:  

 

Sebastião nasceu do fogo  

No mês de fevereiro  

Anunciando que a desgraça  

Ía queimar o mundo inteiro  

Mas que ele podia salvar  

Quem seguisse os passos dele  

Que era santo e milagreiro  

Que era santo  

Que era santo  

Que era santo e milagreiro  

 

Fúnebre, triste, lento:  

 

Meu filho, tua mãe morreu  

Num foi da morte de Deus  

Foi de briga no sertão, meu filho  

Dos tiro que o jagunço deu  
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II  

Lento, dramático:  

 

Jurando em dez estrelas  

Sem santo Padroeiro  

Antonio das mortes  

Matador de cangaceiro  

Matador de cangaceiro!  

Matador, matador  

Matador de cangaceiro! 

 

III  

Narrativo, despertando, anunciando:  

 

Da morte do monte Santo  

Sobrou Manuel Vaqueiro  

Por piedade de Antonio  

Matador de cangaceiro  

A estória continua  

Preste lá mais atenção  

Andou Manuel e Rosa  

Pelas veredas do sertão  

Até que um dia -pelo sim pelo não-  

Entrou na vida deles  

Corisco o diabo de Lampião 

 

IV  

Narrativo, triste, evocado da morte:  

 

Lampião e Maria Bonita  

Pensava que nunca  

Que nunca morria  

Morreram na boca da noite  

Maria Bonita  

Ao romper do dia  

 

V  

Trágico, anunciando desgraças:  

 

Andando com remorso  

Sem santo Padroeiro  

Volta Antonio das Mortes  

La ia la ii  

Vem procurando noite e dia  

La ia la ii  

Corisco de São Jorge  

La ia la ii 
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VI  

Anunciando o final trágico:  

 

Procurou pelo sertão  

Todo o mês de fevereiro  

O Dragão da Maldade  

Contra o santo Guerreiro  

Procura Antonio das Mortes  

Procura Antonio das Mortes  

Todo o mês de fevereiro  

 

VII  

Em diálogo, feroz, ritmo de luta:  

 

- Se entre Corisco  

- Eu não me entrego não  

Eu não sou passarinho  

Pra viver lá na prisão  

- Se entrega Corisco  

- Eu não me entrego não  

Não me entrego ao tenente  

Não me entrego ao capitão  

Eu me entrego só na morte  

De parabelo na mão  

- Se entrega corisco  

- Eu não me entrego não 

VIII  

Vivaz, alegre  

Farrea, farrea povo  

Farrea até o sol raiar  

Mataram Corisco  

Balearam Dadá (bis…)  

O sertão vai virá mar  

E o mar virá sertão  

 

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  

Num é de Deus nem do Diabo (bis) 

 

 



88 

 

 

ANEXO B 

 

Carinhoso 
Composição: Pixinguinha/ João de Barro  

Meu coração, não sei por que 

Bate feliz quando te vê 

E os meus olhos ficam sorrindo 

E pelas ruas vão te seguindo 

Mas mesmo assim 

Foges de mim 

Ah se tu soubesses como sou tão carinhoso 

E o muito, muito que te quero 

E como é sincero o meu amor 

Eu sei que tu não fugirias mais de mim 

Vem, vem, vem, vem 

Vem sentir o calor dos lábios meus a procura dos teus 

Vem matar essa paixão que me devora o coração 

E só assim então serei feliz 

Bem feliz 

Ah se tu soubesses como sou tão carinhoso 

E o muito, muito que te quero 

E como é sincero o meu amor 

Eu sei que tu não fugirias mais de mim 

Vem, vem, vem, vem 

Vem sentir o calor dos lábios meus a procura dos teus 

Vem matar essa paixão que me devora o coração 

E só assim então serei feliz 

Bem feliz 
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ANEXO C 

 

O Cheiro da Carolina 
Composição:Luiz Gonzaga 

Carolina foi pro samba 

Carolina 

Pra dançá o xenhenhém 

Carolina 

Todo mundo é caidinho 

Carolina 

Pelo cheiro que ela tem 

Carolina 

Hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina 

Pelo cheiro que ela tem 

Carolina 

Gente que nunca dançou 

Carolina 

Nesse dia quis dançá 

Carolina 

Só por causa do cheirinho 

Carolina 

Todo mundo tava lá 

Carolina 

Hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina 

Todo mundo tava lá 

Carolina 

Foi chegando o Delegado 

Pra oiá os que dançava 

Carolina 

O Xerife entrou na dança 

Carolina 

E no fim também cheirava 

Carolina 

Hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina 
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E no fim também cheirava 

Carolina 

Falando: 

Aí chegou dono da casa 

O dono da casa chegou com a mulesta 

Chamou atenção de D. Carolina e: 

- D. Carolina venha cá. O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é 

verdade? 

- Moço, sei disso não, é invenção do povo. 

- Ah, é invenção do povo, não é? 

- É sim senhor 

- Então dá licença 

Hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina 

Eu quisera está por lá 

Carolina 

Pra dançar contigo o xote 

Carolina 

Pra também dá um cheirinho 

Carolina 

E fungar no teu cangote 

Carolina 

Hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina 

E fungá no teu cangote 

Carolina 

Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá... 
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ANEXO D 

 

Fracasso 
Composição: Benedito Lacerda/ Herivelto Martins  

 

Eu assisti de camarote 

O teu fracasso, 

Palhaço, palhaço 

Quem gargalha demais 

Sem pensar no que faz 

Quase nunca termina em paz 

 

No livro de registro desta vida 

Numa página perdida o teu nome há de ficar 

Registram-se os fracassos, esquecem-se os palhaços 

E o mundo continua a gargalhar 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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ANEXO L 
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ANEXO M 

 

 
 

 
 

 


