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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo investigar como o pensamento de Karl Marx influenciou 
o cinema do diretor brasileiro Glauber Rocha, um dos expoentes do movimento do Cinema 
Novo. Buscaremos demonstrar como a concepção materialista da história de Marx, e seus 
conceitos de ideologia e alienação, constituem, em grande medida, o embasamento teórico 
do pensamento de Glauber, e como este pode ser percebido nos filmes do diretor. Assim, este 
trabalho mostra como a atividade cinematográfica de Glauber se relaciona ao contexto 
histórico em que se insere e destaca que a importância deste diretor para a cultura brasileira 
vai além dos seus filmes propriamente ditos, sendo caracterizada também pela defesa da 
indústria cinematográfica nacional, pela criação de uma estética brasileira e pela defesa de um 
cinema revolucionário – aspectos em que a influência de Marx é notável. 
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Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo investigar como o diretor Glauber Rocha, um dos 

expoentes do movimento do Cinema Novo no Brasil, foi influenciado pelo pensamento de Karl 

Marx, tanto na forma como aborda a realidade brasileira em seus filmes, quanto em suas 

concepções acerca da produção cinematográfica. Assim, este trabalho é importante para 

esclarecer características da obra deste cineasta que auxiliem em sua compreensão e para 

elucidar a importância deste na história do cinema brasileiro. Destacaremos não só sua 

contribuição artística mas também sua luta por uma produção nacional, as quais certamente 

teriam se dado de maneira muito diferente não fosse a influência de Marx. 

Para tal fim, buscaremos indícios na obra de Glauber Rocha em seu livro Revolução do 

Cinema Novo, que compila textos do diretor publicados entre 1958 e 1980, e em seus longa-

metragens mais influentes: Barravento (1961), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em 

Transe (1967) e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969). Em relação ao contexto 

histórico do cinema brasileiro, tomaremos como referência trabalhos de Ismail Xavier e Paulo 

Emílio Sales Gomes. A metodologia utilizada se alinha à proposta da História Cultural, uma 

vez que nos limitaremos a analisar como a produção cinematográfica de Glauber expressa seu 

pensamento e, sobretudo, em que medida este foi influenciadas por Marx. Nesse sentido, para 

a análise dos objetos de estudo tomaremos como referência as orientações metodológicas de 

Peter Burke (2004), autor que caracteriza o cinema como importante fonte para a História 

Cultural. Os filmes, assim como outras obras de arte, segundo o autor, não podem ser tomados 

como reflexos exatos da realidade; porém, quando analisados tendo em vista as convenções 

artísticas que orientaram sua produção, o olhar particular do artista, e os significados que 

adquirem dentro de seu contexto histórico, são indícios essenciais de comportamentos 

políticos e artísticos que existiam em determinada época. Em nossa proposta, apresentaremos 

conceitos, ideias e propostas de Marx a partir das análises feitas pelo próprio Glauber e afim 

de esclarecer o pensamento deste, tendo em que uma discussão além desses termos seria 

incompátivel com nossos objetivos previamente citados. 

Primeiramente, cabe uma breve apresentação acerca do Cinema Novo. Na verdade, a 

natureza desse movimento se insere em um panorama mundial de grandes transformações 

que ocorriam no cinema, sobretudo na França, com a Nouvelle Vague (Nova Onda). Os jovens 

cineastas franceses deste movimento, a partir do final dos anos 50, negavam convenções de 
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linguagem e passaram a priorizar a liberdade artística independente de qualquer regra. Essa 

ruptura na forma também se estendia ao conteúdo: novas discussões eram propostas, sobre 

temas que interessavam à juventude engajada politicamente. Tais rupturas, de temática e 

linguagem, no Brasil foram praticadas pelo Cinema Novo, mas com contornos bem específicos 

porque entendiam que no Brasil as problemáticas sociais não eram as mesmas de países 

europeus e a falta de recursos para a produção artística tinha de ser considerada. 

Além das influências estrangeiras, é impossível ignorar as nacionais, sobretudo a do 

movimento modernista. Não por acaso Vidas Secas, Macunaíma, além de obras de Guimarães 

Rosa e Carlos Drummond de Andrade, receberam adaptações para as telas nos anos 60. 

Enquanto os artistas do modernismo buscavam criar uma estética nacional na literatura e 

outras artes, o Cinema Novo assim o fez no cinema. 

Em meio a tal efervecência cultural, Glauber torna-se um dos protagonistas. O cineasta 

baiano, crítico e grande conhecedor de cinema, inicia sua carreira com curtas nos anos 50, e 

nos anos 60 alcança sucesso internacional com seus longas mais influentes. Nessa década, 

Glauber coloca em prática seu “cinema revolucionário”, e divulga as ideias que o tornariam 

tão influente. 

Antes da discussão, porém, é preciso destacar que o pensamento de Glauber Rocha não 

se manteve uniforme durante toda sua trajetória. No decorrer dos anos 60 suas noções acerca 

da realidade brasileira, do andamento do processo revolucionário e do dever do artista se 

modificam em aspectos importantes. Isso gera as dicrepâncias encontradas entre seus filmes 

ao compará-los: como analisado por Ismail Xavier (2001, p. 133), Glauber, em Deus e o Diabo, 

filme realizado antes do Golpe de 1964, demonstra otimismo em relação às possibilidades da 

revolução no Brasil, já em Terra em Transe, lançado três anos depois, suas esperanças não são 

tão grandes. O próprio Glauber, em 1969, critica Deus e o Diabo, tomando-o como um filme 

romântico, que entusiasma o público ao invés de fazê-lo pensar (ROCHA, 2004, p. 172). Assim, 

o diretor contrapõe tal filme a Terra em Transe, obra que representaria sua atual noção de que 

“(...) não podemos ter heróis positivos definidos, não podemos adotar palavras de beleza, 

palavras ideais. Temos que afrontrar nossa realidade com profunda dor, como um estudo da 

dor” (Idem). Nota-se, portanto, que diante das grandes tranformações políticas e sociais que 

o Brasil sofreu no período, Glauber também transformava suas concepções artísticas, porque 

sempre teve a intenção de manter em suas produções uma ligação estreita com a realidade 

brasileira no momento em que elas foram elaboradas. 
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Entretanto, mesmo com variáveis como essas, é possível observar constantes que 

norteiam toda a atividade de Glauber Rocha relacionada ao cinema: a defesa de um cinema 

revolucionário; do desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira como ferramenta 

na luta contra o imperialismo; da criação de uma estética nacional que vá além da imitação 

da ideologia imperialista ao reconhecer a condição subdesenvolvida do Brasil. E é justamente 

nessas e em outras constantes que buscaremos a influência de Marx. 

Antes, porém, cabe destacar que, em certos aspectos fundamentais, Glauber se baseia 

muito mais no pensador marxista Frantz Fanon do que no próprio Marx, de modo que é 

preciso mensurar a influência deste corretamente. Nesse sentido, destacamos que a 

interpretação de Glauber a respeito do neocolonialismo, ponto fundamental em sua obra, e 

de como deve ocorrer a revolução no mundo subdesenvolvido muito se baseia na obra de 

Fanon e não na de Marx propriamente, já que o primeiro se atem a esses temas mais 

especificamente (XAVIER, 2001, p. 26). 

Por outro lado, em determinados escritos, Glauber questiona a aplicação de conceitos 

de Marx: ao tratar da Rússia em 1969, ele afirma que o termo ditadura do proletariado é 

“fascista por si” (ROCHA, 2004, p. 168); o diretor também destaca a primazia da superação do 

subdesenvolvimento em relação à mudança de regime político ou de ideologia; em outro 

momento, ele considera o marxismo ortodoxo, filosófico e materialista superado (Idem, p. 

192). Mesmo com tais ressalvas, é impossível diminuir a importância da obra de Marx para o 

cinema de Glauber (o que inclui tanto seus filmes quanto sua atividade ligada à produção 

cinematográfica): a concepção materialista da história, conceitos como ideologia, alienação, 

entre outros, constituem em grande parte o embasamento teórico do trabalho do diretor, e 

são de influência fundamental para sua atuação política e artística. Tal influência será 

esmiuçada adiante. 

 

Além dos filmes: A questão econômica do cinema brasileiro para Glauber Rocha 

 

Uma questão de grande controvérsia no estudo do Cinema Novo como um todo, e que 

também se aplica aos filmes de Glauber Rocha, é referente ao seu êxito: o movimento 

realmente conseguiu cumprir seu objetivo de atingir as massas populares com seus filmes? 

Ou seu público foi limitado aos intelectuais e pessoas ligadas ao movimento? Em 1973, o crítico 

Paulo Emílio Sales Gomes defendeu a segunda hipótese, e, mesmo exaltando o enorme valor 
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artístico das obras e destacando que o curso do Cinema Novo foi afetado por fatores 

econômicos externos e fatores políticos internos, considerou que a juventude atuante no 

movimento 

 
(...) sentia-se representante dos interesses do ocupado e encarregada de função 
mediadora no alcance do equilíbrio social. Na realidade, esposou pouco o corpo 
brasileiro, permanecendo substancialmente ela própria, falando e agindo por si 
mesma. A homogeneidade social entre os responsáveis pelos filmes e seu público 
nunca foi quebrada (GOMES, 1996, p. 103) 
 

Consequentemente, Paulo Emílio temia que o a falta de interesse do público gerasse um 

colapso na indústria (XAVIER, 2001, p. 12). Portanto, para este crítico, representar as 

problemáticas relativas às massas populares nos filmes não foi suficiente para que estes as 

impactassem da forma que os artistas planejavam, o que teria como consequência a 

impossibilidade de manter a indústria nacional do cinema em pleno funcionamento. 

Glauber, em 1976, critica veementemente tal análise de Paulo Emílio, e afirma que se 

“fosse um fracasso de público, o cinema novo não sobreviveria produzindo mais de cem filmes 

(...) nos últimos dezesseis anos” (ROCHA, 2004, p. 348) – embora o próprio diretor reconheça 

que no decorrer de sua carreira fez algumas obras mais e outras menos interessadas em 

conseguir tal comunicação com o público: O Dragão da Maldade, de 1969, seria um resultado 

de seu amadurecimento nesse sentido, porque buscou abordar questões complexas com 

simplicidade e sem “intelectualismo” (idem, p. 175-177). Com essa exposição pode-se perceber 

que, de fato, não há um consenso na discussão referente ao sucesso de Glauber como diretor 

no sentido de atingir ou não seu público alvo – de provocar ou não o impulso revolucionário 

que ele desejava (o que será tratado no segundo tópico).  

Porém, independente das conclusões a esse respeito, não se pode reduzir a importância 

de Glauber para o cinema brasileiro à função de diretor. Como dito por Ismail Xavier e como 

buscaremos demonstrar a seguir, o projeto de Glauber para o cinema vai além de seus filmes 

apenas (XAVIER, 2004, p. 26): ele também pensou a indústria cinematográfica, foi ativo na 

produção e propôs formas de desenvolver economicamente o cinema em um país 

subdesenvolvido como o Brasil (tema já posto em debate anos antes por Paulo Emílio), através 

de um método influenciado pelas etapas do processo revolucionário proposto por Marx e 

Engels.  

Ao tratar do processo revolucionário, Marx e Engels afirmam no Manifesto do Partido 

Comunista que 



ARTIGOS | 43 
 

 
Homos, Campina Grande, PB, v.1, n.1, p.1-88, 2020. 

 
(...) o primeiro passo da revolução operária será a ascensão do proletariado à classe 
dominante e à luta pela democracia. O proletariado utilizará seu poder político para 
arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os 
intrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado 
como classe dominante (...) (MARX; ENGELS, 2001, p. 59) 

 
 Ou seja, fundamental para o sucesso dessa iniciativa seria o controle pelos proletários 

sobre os meios de produção, os quais nas mãos da burguesia eram usados para explorar os 

trabalhadores mas que quando tomados por estes seriam usados para garantir a base material 

da revolução. De forma análoga, Glauber acredita que para o Cinema Novo (movimento cujo 

desenvolvimento seria essencial para o cinema brasileiro como um todo) ter sucesso como 

indústria, e conseguir competir efetivamente no mercado com o cinema estrangeiro 

dominante, sobretudo importado dos Estados Unidos, é imprecindível que os trabalhadores 

do cinema detenham o controle sobre os meios de produção dos filmes e, consequentemente, 

de todas as etapas da produção cinematográfica. Ou seja, o cineasta deve ser ”homem prático, 

produtor, distribuidor; não pode ser somente intelectual” (ROCHA, 2004, p. 175). Desse modo, 

os artistas não ficariam submissos a produtores e distribuidores que encaram sua arte apenas 

como mercadoria e, por isso, a reduzem ao seu valor comercial. 

Tal iniciativa pode ser compreendida observando que para Glauber, tal qual para Marx, 

“não existe poder cultural sem poder econômico e político” (Idem, p. 101). Assim, sendo o 

primeiro condicionado pelo segundo, o desenvolvimento de uma cultura que vá além dos 

interesses da classe detentora do poder econômico será sempre limitado e nunca conseguirá 

se efetivar sem que haja uma base material para isso. E, de fato, na história do cinema 

brasileiro, nas décadas anteriores aos anos 50, nota-se que o desenvolvimento de uma 

produção cinematográfica nacional e sua distribuição eram barrados pelo conflito entre 

interesses artísticos e comerciais e pelo domínio dos filmes importados, constituindo períodos 

marcados por crises e instabilidade (GOMES, 1996, p. 69-76). Por um lado, restava aos 

cineastas brasileiros tentar emular a estética de Hollywood – o que, pela falta de recursos 

necessários para a produção de obras nessa escala, tornava o resultado insatisfatório; por 

outro, os filmes bem sucedidos comercialmente, as chanchadas (comédias musicais), assim o 

foram porque conciliavam produção e exibição e tinham “clara consciência de sua condição 

subalterna no mercado” (XAVIER, 2001, p. 39-40). Ambas as iniciativas, para Glauber, se 

inserem na “miséria econômica e intelectual” em que se encontrava o cinema brasileiro 

(ROCHA, 2004, p. 35) e corroboravam com a ideologia imperialista – esse tópico será 
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elaborado adiante, no momento nos ateremos a como Glauber tentou aplicar na prática sua 

proposta de uma revolução econômica no cinema, que seria essencial para superar tal 

ideologia dominante. 

Glauber Rocha vê o ponto de partida dessa revolução na produção independente do 

diretor Nelson Pereira dos Santos, autor de Rio 40 Graus e Rio, Zona Norte, filmes do final dos 

anos 50 e cujo caráter político indicava os rumos que o cinema brasileiro tomaria na década 

seguinte. Para Glauber, portanto, foi justamente esse caráter político do Cinema Novo que 

permitiu que os cineastas tivessem uma consciência em relação à realidade econômica 

brasileira que faltava às gerações anteriores: estas negligenciavam a interferência do 

imperialismo na indústria nacional, inclusive na indústria cinematográfica. Os 

cinemanovistas, tendo esse obstáculo em mente, queriam derrotar o imperialismo e se 

desenvolver de forma independente. (ROCHA, 2004, p. 85). 

Com esse objetivo surgiu a DIFILM, distribuidora administrada por Luiz Carlos Barreto 

(Produtor, que também foi diretor de fotografia de Vidas Secas e Terra em Transe) e que 

incluia em seus quadros diversos integrantes do Cinema Novo. Glauber acreditava que, 

diferentemente de uma empresa administrada por um produtor-capitalista, na qual a obra se 

resumiria a um produto (porque o objetivo final seria o lucro), na DIFILM o lucro ocupava um 

papel secundário, e era visto apenas na medida em que poderia ser investido para manter a 

empresa em funcionamento. Nesse caso, o objetivo final seria a continuidade da produção de 

filmes nacionais por seu valor artístico e político (ROCHA, 2004, p. 193-194). Portanto, a 

empresa permanecia alinhada à proposta de Marx, já que os envolvidos na empresa não se 

tornariam burgueses por controlar a produção, afinal não exploravam os realizadores: os 

administradores da empresa eram os próprios realizadores, o que permitia o controle de todos 

os aspectos da produção dos filmes. 

O próximo passo desse processo de independência econômica do cinema brasileiro, 

nas palavras de Glauber, seria a Embrafilme, surgida em 1969: “empresa total, que produz, 

exporta e distribui.” os filmes brasileiros. (ROCHA, 2004, p. 269). Ela condensava a defesa do 

diretor de um projeto de nacionalização do cinema baseado no monopólio estatal (Idem, p. 

267). Na verdade, esse era o tom do discurso de Glauber até 1974, de exaltação por seus 

projetos no âmbito econômico do cinema e uma perspectiva de certo modo positiva; no final 

da década, porém, a Embrafilme estava em crise e a postura de Glauber era bem diferente, 

com grande pessimismo em relação ao futuro do cinema brasileiro. Destacamos um trecho de 
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sua fala no programa Abertura, transmitido a partir de 1979 e no qual Glauber participou por 

quatro meses (SILVA; ARAUJO, 2012, p. 26-27) e reflete justamente sua posição de então: 

 
Dediquei vinte anos da minha vida ao cinema brasileiro (...) e me encontro no Brasil 
marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não 
vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema sistema econômico que rege 
o Brasil. (SETOR..., 2020) 

 
Essencialmente, neste trecho nota-se uma reafirmação da necessidade de superação do 

capitalismo defendida por Marx e de superação do neocolonialismo para o desenvolvimento 

econômico do Brasil, e, consequentemente, cultural – uma vez que este é correspondente às 

relações de produção. No caso do cinema, mais especificamente, tal visão de Glauber se 

justifica pela marginalização do cinema de autor e pelo domínio dos filmes da chamada 

“pornochanchada” no período. Estes, por não terem o cunho político do Cinema Novo, não 

seriam capazes de constituirem o cinema revolucionário como Glauber defendia. 

De qualquer modo, uma segunda consequência do controle da produção pelos artistas 

do cinema, para Glauber, seria o fim da alienação destes trabalhadores. Como explicado por 

Emir Sader, na análise de Marx 

 
(...) a alienação aponta para seu fundamento na categoria de trabalho. (...) O resultado 
do trabalho se enfrenta com seu produtor como um objeto alheio, estranho – está dado 
o mecanismo essencial de explicação da alienação. Como produtor, o operário não se 
sente sujeito, mas objeto do seu objeto. (SADER, 2007, p. 12-13) 
 

Glauber percebe na indústria cinematográfica a alienação que Marx indica como característica 

das relações de trabalho do modo de produção capitalista. No caso do cinema, ela ocorre 

sobretudo na relação entre distribuidores/produtores e os artistas: os primeiros coordenam o 

dinheiro sem o qual a realização de um filme que busque ser exibido em um grande número 

de salas de cinema é impossível; os segundos, por sua vez, para poderem levar ao cabo suas 

obras, são obrigados a se sujeitar às condições impostas pelos que financiam, e portanto “(...) 

são alienados de seu trabalho e aceitam, em nome de uma possibilidade de expressão, a 

exploração dos produtores e distribuidores.” (ROCHA, 2004, p. 101-102). Assim, o “cinema de 

autor” (corrente vista por Glauber como a alternativa ao cinema comercial)  fica em grande 

medida limitado pelos interesses econômicos do produtor-capitalista, e a ação criadora por 

trás do trabalho dos artistas se apaga. Não será preciso repetir a proposta que Glauber indica 

para a superação dessa problemática (ao menos na indústria do cinema), pois ela já foi exposto 

acima. 
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Por fim, destacamos que, a partir dos escritos de Glauber, infere-se que a revolução no 

cinema não depende da revolução socialista para ocorrer (ao menos na época da DIFILM, 

como mostramos; na época da Embrafilme e sua crise no final da década, essa possibilidade é 

por ele questionada): ou seja, a revolução integral a que Glauber se refere (ROCHA, 2004, p. 

103) e trata como imprescindível para o sucesso do cinema independente, na verdade seria a 

revolução no âmbito da indústria cinematográfica. Ou seja, o controle dos meios de produção 

dos filmes pelos artistas, conforme já foi discutido, e a aplicação de uma estética anti-

imperialista que interfira no campo das ideias – e que será importante na medida em que 

motive um ímpeto revolucionário para a transformação da realidade material. 

 

O cinema revolucionário e o papel do cineasta 

 

Mostramos anteriormente que, para Glauber Rocha, a revolução deve se dar em termos 

econômicos e culturais, não devendo um existir sem o outro. Portanto, como deve ocorrer a 

participação do cineasta na revolução cultural? E como ele deve interpretar a realidade social 

para retratá-la nos filmes? 

Primeiramente, para Glauber, o cinema jamais deve se desconectar da realidade 

material e, desse modo, se limitar a discussões estéticas. Ou seja, não deve se desligar do 

processo dialético da história discutido por Marx. A questão do “cinema dialético” é  reiterada 

pelo diretor em inúmeras passagens de Revolução do Cinema Novo, mas pode ser resumida 

por sua ideia de que, a partir do ponto em que o cinema passou a expressar a crise política, “o 

filme brasileiro se incorporou à política e tende, neste processo, a influenciar o processo 

dialético da História” (ROCHA, 2004, p. 60). Entender como se dá tal influência depende, 

também, de analisar como a linguagem se relaciona ao referido processo: para tanto, Glauber 

afirma que “a linguagem deve ser compreendida no sentido marxista, como expressão da 

consciência” (Idem, p. 152). A concepção a que Glauber se refere é a seguinte: 

 
A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real, 
prática (...); e a linguagem nasce, tal como a consciência, do carecimento, da 
necessidade de intercâmbio com outros homens. Desde o início, portanto a 
consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens 
(MARX; ENGELS, 2007, p. 34-35) 
 

Nessa abordagem, Marx e Engels elaboram como a consciência, fundada nas relações 

dos homens com a natureza e entre si, se modifica conforme evolui historicamente a divisão 
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do trabalho: a partir de certo ponto nesse processo, quando há a divisão entre trabalho 

material e espiritual, “a consciência pode realmente imaginar ser outra coisa diferente da 

consciência da práxis existente, representar algo realmente sem representar algo real” (Idem, 

p. 35). E é justamente esse distanciamento da realidade (que ocorre na consciência e, 

consequentemente, na linguagem) tratado por Marx que Glauber quer evitar em seu ofício: o 

diretor busca fazer uma discussão estética que nunca desconsidere a base material que 

permitiu que ela surgisse; busca representar em suas obras as relações sociais que existem na 

realidade brasileira, para, assim, manter a importância do cinema e seu papel no processo 

dialético (ROCHA, 2004, p. 75-76). Em diversas passagens, o diretor despreza o que ele 

caracteriza como o cinema “literário”, que, por não abordar suas temáticas “dialeticamente”, 

limitava-se a discussões “estetizantes”, e por isso seria um cinema burguês e idealista (Idem, 

p. 241). 

Portanto, Glauber propõe uma estética (que também pode ser encontrada na obra de 

outros diretores do Cinema Novo) que rompe com o que era praticado no Brasil 

anteriormente: se, como mostrado no primeiro tópico, as gerações passadas de cineastas 

tentavam imitar os filmes norte-americanos – com personagens, roteiro, estilo, etc, que não 

expressavam a realidade do Brasil subdesenvolvido mas sim a realidade dos países 

desenvolvidos (e, mesmo contando histórias típicas do Brasil, o faziam sob uma ótica do 

colonizador) –, a geração do Cinema Novo deveria reconhecer a condição material a que o 

Brasil estava sujeito (Subdesenvolvimento, falta de recursos para a produção artística, etc) e 

expressá-la em seus filmes ao invés de escondê-la. 

Essa proposta caracteriza a chamada “Estética da fome”, cunhada por Glauber em 1965 

mas explícita já em Deus e o Diabo de 1964: neste filme, o diretor grava as cenas em locações 

reais, do nordeste brasileiro nesse caso, e não em estúdios montados (herança do Neo-

realismo italiano, movimento cinematográfico de cunho extremamente político que surgiu na 

Itália devastada após a Segunda Guerra, em que os cineastas também tinham que trabalhar 

com pouquíssimos recursos); utiliza a câmera na mão típica do cinema-verdade (tipo de 

documentário que busca o maior realismo possível [ROCHA, 2004, p. 71]); e, tematicamente, 

segue a “descoberta do Brasil” praticada pelo Cinema Novo (XAVIER, 2001, p. 28), buscando 

representar no cinema, sob a ótica das classes dominadas, regiões que antes eram ignoradas e 

os problemas sociais específicos que as afetavam. Em Deus e o Diabo, os camponeses sofrem 
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com a seca; em Barravento, uma comunidade de pescadores negros sofrem com a escassez 

porque estão sujeitos a pagar uma parte da produção ao proprietário da rede.  

Antes de retratar a realidade, porém, é preciso interpretá-la de alguma forma. E para 

tanto Glauber se orienta pela concepção materialista da história de Marx. O diretor, tratando 

dos diferentes métodos de abordagem da realidade pelo cinema-verdade, afirma: 

 
O problema é um problema de método: Como, diante de um determinado fato, o autor 
vai se comportar? Para mim, existe um método válido de análise que é o método 
marxista, isto é, um método de abstração para uma análise histórica de um fenômeno. 
(ROCHA, 2004, p. 75) 
 

Isso significa que, em seu trabalho, Glauber sempre observa os fatos humanos tendo em vista 

o contexto histórico e social em que eles se inserem. Ele considera, a partir do método 

marxista, que as atividades humanas não são algo isolado da realidade, mas são condicionadas 

pelo contexto material com o qual os seres humanos se relacionam, e devem ser analisadas 

enquanto tal. 

Finalmente, a partir dessas definições, podemos compreender melhor o que 

consideramos como o ponto principal no aspecto teórico da obra de Glauber Rocha, que 

orienta desde Barravanto até O Dragão da Maldade: a defesa de um cinema revolucionário. 

Porém, compreender porque ele seria revolucionário depende de entender como Marx 

define  a dominação ideológica na sociedade, ponto que também seria influente para Glauber. 

Nas palavras de Marx e Engels, “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes, isto é, a classe que á força material dominante da sociedade, é, ao mesmo tempo, 

a força espiritual dominante.” (MARX; ENGELS, 2007, p. 47). Ou seja, a classe que domina 

economicamente fará com que suas ideias apareçam como certas e universais para o resto da 

sociedade. Glauber interpreta a realidade brasileira nesses termos, mas sempre reassaltando 

o papel do imperialismo no caso particular do Brasil: a própria burguesia brasileira, cuja 

ideologia domina as outras classes, é colonizada, por sua vez, pela ideologia norte-americana 

(consequência da colonização econômica feita pelos países imperialistas).  

Os filmes, na perspectiva de Glauber, são uma expressão dessa dominação econômica 

e cooperam para efetivá-la, de modo que uma luta pela independência da indústria 

cinematográfica se encaixa em uma luta pela independência econômica do Brasil como um 

todo. (ROCHA, 2004, p. 229-230). Por um lado, essa dominação aparece de uma forma mais 

evidente: na importação de filmes estrangeiros e seu predomínio no mercado. Por outro, de 

forma mais sutil na “estética do miserabilismo”, notável em filmes brasileiros que retratam 
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situações típicas do Brasil porém com a ótica do colonizador. Por isso, o Cinema Novo não 

busca apenas “representar” o Brasil, mas fazê-lo com “olhos proletários” como fez Nelson 

Pereira dos Santos e o Cinema Novo em seguida, segundo Glauber. (idem, p. 309). 

Assim, em O Dragão da Maldade, por exemplo, não é simplesmente contada a história 

de um “matador de cangaceiros” em sua missão: as questões de classe dos personagens são 

colocadas em perspectiva e determinam suas motivações – abrindo espaço, inclusive, para que 

eles as questionem, como foi o caso de Antônio das Mortes. Este personagem antes fora 

contratado para proteger o latifundiário da cidade mas depois se apercebe de sua posição 

social e passa a ficar do lado das classes baixas. O cinema revolucionário de Glauber, portanto, 

se caracteriza por fazer essa “intervenção no campo das representações” (XAVIER, 2004, p. 

24). Mas, para o diretor, isso só é possível por reconhecer o papel do cinema no processo 

dialético da história (como já discutimos ao tratar da concepção de linguagem). 

O objetivo dessa intervenção cultural, que torna esse cinema revolucionário de fato, é 

incitar o sentimento revolucionário que já existe nas massas apesar de elas não de terem 

consciência disso por conta da ideologia que as domina. O papel do cineasta, portanto, não é 

ser um líder intelectual e político como Paulo Martins em Terra em Transe: este personagem 

é apresentado, a princípio, justamente como uma crítica aos revolucionários que se colocam 

como os mais importantes no processo revolucionário por terem uma base teórica e 

consciência política, enquanto que menosprezam o povo, que Paulo Martins define como 

“imbecil, analfabeto, despolitizado”. Pelo contrário, a postura que Glauber defende pode ser 

entendida a partir da seguinte exposição de Ismail Xavier: “Não é, portanto, a partir da reflexão 

dos intelectuais-professores que o oprimido chega à luz e parte para a resistência, mas pelo 

que vive em sua própria experiência, geradora do sentimento de absurdo e de revolta, fonte 

da violência que faz história. (XAVIER, 2004, p. 21). O papel do cineasta, para Glauber, é 

conscientizar as massas das condições que permitem sua exploração, e assim despertar o 

ímpeto revolucionário. Isto posto, nessa tentativa de conscientização compreende-se a certa 

evolução que existe entre Deus e o Diabo e O Dragão da Maldade e que já tratamos: o primeiro, 

como Glauber observa anos depois de seu lançamento, é demasiado literário, acadêmico; 

enquanto que o segundo prioriza uma relação mais próxima com o público. 

Por fim, em todos os filmes citados, uma mensagem claramente influenciada por Marx 

se destaca: a defesa da revolução como forma de superar a exploração entre classes existente 

na sociedade capitalista. Até mesmo em Terra em Transe, com seu pessimismo e seu 
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protagonista Paulo Martins (que personifica durante grande parte do filme os problemas que 

Glauber observa na esquerda brasileira), no fim a mensagem mencionada acima permanece: 

Paulo Martins se redime e assume a luta armada. Assim como Corisco, em Deus e o Diabo, 

que com sua fala conclui tudo que havia sido mostrado no filme até então: “homem nessa 

terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino.”. 

  

Considerações finais 

 

Com tudo que foi apresentado, buscamos mostrar que sem a concepção materialista 

da história, que orientou a análise da sociedade brasileira por Glauber e reflete tanto nos 

roteiros de seus filmes quanto no que considera a postura correta do cineasta na produção 

cinematográfica; sem a compreensão do imperialismo em termos de ideologia; enfim, sem a 

influência de Marx, a contribuição cultural da obra de Glauber e sua atividade por trás das 

câmeras teriam tomado um rumo totalmente diferente. A “Estética da Fome”, que mudou a 

história do cinema e influenciou inúmeros artistas brasileiros e estrangeiros, poderia não 

existir caso Glauber não desse tanta importância às condições materiais do Brasil e, na linha 

de Marx, observasse como elas condicionam as ideias. Com a apresentação das categorias de 

Marx sob a perspectiva de Glauber, buscamos auxiliar a melhor compreensão dos inúmeras 

significações dos trabalhos deste artista brasileiro tão importante. 

Por outro lado, de modo algum acreditamos que seria possível encerrar uma discussão 

sobre o tema em apenas um artigo. A riqueza dos filmes deste diretor e as inúmeras frentes 

sob as quais se pode analisá-los, as transformações de seu pensamento no decorrer dos anos 

e a enorme influência de marxistas como Frantz Fanon abrem espaço para inúmeros outros 

trabalhos. 

Como destacado por Ismail Xavier, a partir de Fanon, por exemplo, pode-se investigar 

melhor como Glauber entende a natureza do processo revolucionário no mundo 

subdesenvolvido e a legitimação da violência nele. Não por acaso em Barravento o diretor 

acompanha uma comunidade de pescadores até o momento de culminância que dá nome ao 

filme: “o momento de violência, quando as coisas de terra e mar se transformam, quando no 

amor, na vida e no meio social ocorrem súbitas mudanças", como o letreiro inicial informa. 

De forma análoga, em O Dragão da Maldade, pouco antes do assassinato do latifundiário, o 

professor anuncia: “Quem está falando é o homem que nunca derramou sangue de ninguém, 
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mas agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão 

injustiçado.". Em ambos os casos a violência é mostrada como a resolução lógica dos conflitos 

sociais existentes; a consequência da exploração sofrida pelo oprimido, e, por isso, uma reação 

legítima deste. (XAVIER, 2001, p. 128-132). A interpretação do subdesenvolvimento para a 

realidade brasileira ocupa um espaço central no pensamento de Glauber, muito inspirado pelo 

clássico texto de Paulo Emílio Uma Situação Colonial, a tal ponto que o diretor afirma que 

“antes de países países capitalistas ou socialistas, fascistas ou católicos, somos países 

subdesenvolvidos” (ROCHA, 2004, p. 184). Tal afirmação não implica uma recusa ao 

socialismo, é antes a reiteração de que sem o desenvolvimento econômico nacional o país não 

tem condições de se libertar do imperialismo norte-americano, que colonizou 

ideologicamente e economicamente o Brasil.  

Além disso, há espaço para uma discussão referente a distanciamentos que podem ser 

encontrados na interpretação de Glauber em relação ao que Marx realmente defendeu, ou 

seja, em que medida sua interpretação foi correta ou não. Esse é um debate que não nos 

propomos a fazer pois nos limitamos a apresentar tal interpretação e buscar sua origem, mas, 

sem dúvida, seria uma pesquisa importante. 
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