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Este artigo explicita alguns pontos de encontro e de distanciamento entre os filmes da atual 

produção cinematográfica brasileira, e os filmes do Cinema Novo. Em linhas gerais, 

caracteriza  o Cinema Novo enquanto um movimento, que marcou profundamente o 

pensamento cultural  no Brasil. 

 

Recentemente, com o surgimento de filmes de temática social, vemos reeditados os debates 

comparativos entre eles e a produção de filmes do Cinema Novo, notadamente voltados aos 

problemas do país. A crítica se divide entre os que metem o pau e os que afirmam que o 

cinema, ao olhar para trás, retoma a sua trajetória, iniciada com os filmes neo-realistas dos 

anos 50 e o movimento do Cinema Novo, na década seguinte. Tanto o que se publica na 

imprensa sobre o cinema brasileiro como os herméticos textos acadêmicos não têm 

contribuído para um efetivo debate sobre a produção nacional. Há um evidente fosso entre a 

retomada da produção cinematográfica no Brasil e o pensamento sobre o cinema brasileiro 

nas últimas décadas. 

 

É bom relembrar aqui o que aconteceu no cenário do cinema brasileiro nos últimos 10 anos. 

Em primeiro lugar, houve uma produção qualitativamente superior à da década de 80, que 

foi, com raras exceções, uma verdadeira lástima. A criação de leis de incentivo ao cinema 

nacional impulsionou a produção, possibilitando conseqüentemente a conquista de um 

público interno para os filmes. Alguns deles fizeram boa carreira no exterior, atraindo 

distribuidoras internacionais e seus respectivos mercados. De uma maneira geral, 

poderíamos dizer que o audiovisual brasileiro, incluindo os produtos televisuais, se 



profissionalizou e se estabeleceu, se não enquanto indústria cultural, ao menos enquanto 

produção de qualidade, na qual se pode investir lucrativamente.  

 

Esse talvez seja o primeiro ponto de encontro com o sonho do Cinema Novo: estabelecer 

uma indústria cinematográfica no Brasil. O Cinema Novo não foi um movimento cultural 

romântico que não considerava as bases materiais de sua produção, mas somente a sua 

poética i . Boa parte dos debates do movimento priorizou o aspecto mercadológico, o 

financiamento da indústria, as condições de exibição e distribuição dos produtos e, 

principalmente, como uma verdadeira obsessão, não apenas a conquista de um público, mas a 

comunicação com um público.  

 

E aqui começa a enorme distância que separa os idos dos anos 60 e a nossa atual produção, 

que se diferenciam em relação a dois pontos. O primeiro é que o Cinema Novo não 

conquistou esse público e menos ainda se comunicou com ele, ao contrário da produção da 

década de 90 em diante. Mas é o segundo ponto que distancia mais ainda as duas produções. 

O Cinema Novo é fruto da tomada de consciência sobre a importância política e cultural do 

cinema brasileiro. Portanto, é um projeto de cultura, um projeto político, que se materializa 

na construção das imagens de um país desconhecido dos brasileiros. É, sobretudo, um 

movimento que tem idéias a serem comunicadas. 

 

Os signos do Cinema Novo – a construção de um tom brasileiro 

Não é novidade que o Cinema Novo é devedor e signatário do neo-realismo italiano e da 

Nouvelle Vague, essa, por sua vez, um subproduto do primeiro. Mas, se há uma influência 

explícita nessa filmografia, ela está ancorada na produção de Humberto Mauro, cineasta 

retomado pelo movimento como paradigma. Como explica Glauber Rocha(2003:45), Mauro 

não sofreu influência direta do estabelecido movimento modernista, estava longe das 

cinematecas, preso a um estúdio-laboratório primitivo, sem leitura de crítica ou de livros 



especializados, contando apenas com informações de alguns cineastas americanos, filmes 

expressionistas, russos e franceses. Mas “tinha diante de si a paisagem mineira; dentro dele, a 

visão de um cineasta educado pela sensibilidade, inteligência e coragem”.  

 

Para Glauber, Ganga bruta (1933), além de encerrar o melhor do impressionismo de Renoir, 

a audácia de Griffith, a força de Eisenstein, o humor de Chaplin e a composição de sombra e 

luz de Murnau, traduz uma absoluta simplicidade e um agudo sentido do homem e da 

paisagem. E reconhece ali o traço intelectual na formação de um caráter impregnado de 

realismo e romantismo, aproximando Mauro do romance nordestino, que surge 

simultaneamente ao filme, na década de 30. Se o Cinema Novo realiza com Graciliano 

Ramos – Vidas secas e Porto das caixas – o realismo crítico como estilo, o elo inicial é 

Humberto Mauro.  

 

Na visão de Alex Viany(1999:19), a lírica mauriana estaria impressa já em outros filmes da 

década de 50, como ele relata: “Há um garoto sem prodígios, há um cavalo bonito e lírico na 

paisagem da região, uma paisagem que atua como personagem, contribuindo para o tom 

brasileiro do filme”. Tanto para Glauber como para Viany, a propedêutica de Humberto 

Mauro revelava os indícios que deveriam ser perseguidos pelo Cinema Novo: o filme como 

expressão do homem; o filme que nasce como pensamento contra o extermínio de idéias 

propiciado pelo cinema industrial; o filme barato e artesanal; o filme não-submetido às regras 

narrativas da prática comercial; o filme de montagem livre, seguindo um tempo movido por 

um ritmo interior; o filme de autoria, que levaria à compreensão dos valores objetivos da 

paisagem física e social. Para Glauber(2003:53), embora ideologicamente difuso, Mauro faz 

uma política despida de demagogia. “Obtém o quadro real do Brasil – que é, pela alienação 

dos costumes, sociologicamente mistificado de romantismo. Neste quadro, não esconde a 

violência da miséria.” 

 



Nas duas décadas que se seguiram a Ganga bruta, o cinema nacional tomou o rumo oposto às 

lições de Humberto Mauro, como atestam os filmes da Vera Cruz, que tentou reproduzir no 

Brasil o modelo de produção comercial hollywoodiano e europeu. É o próprio Alex Viany o 

autor do movimento de superação do exercício colonialista da Vera Cruz e de seus diretores 

italianos, reintroduzindo em seu filme Agulha no palheiro (1953) não apenas os 

ensinamentos de Mauro, mas o veio neo-realista, tornando-se “o primeiro fio de cabelo do 

Cinema Novo”, na afirmação de Glauber.  

 

A crítica e a produção se encontram juntamente com a tomada de consciência cultural e 

política do cinema brasileiro e serão, a partir daí, a marca registrada da nova produção. Na 

equipe de Agulha no palheiro, revelava-se Nelson Pereira dos Santos, responsável pela 

assistência de direção, e que realizaria, na seqüência, o filme Rio, 40 graus (1954). Os 

últimos anos da década de 50 são marcados pelo surgimento de uma nova crítica de cinema 

em todo o país, que teve um papel tão importante quanto o dos realizadores para o 

surgimento dessa consciência que vai adquirir forma cinematográfica.  

 

Alex Viany é um dos mais importantes expoentes desta crítica, juntamente com Walter da 

Silveira, Salvyano Cavalcanti e, é claro, Paulo Emílio Salles Gomes, que foram responsáveis, 

por sua vez, pela irrupção de uma leva de jovens críticos saídos dos cineclubes. “Tendo Rio, 

40 graus como bandeira, inquieta, confusa, imatura, iconoclasta, nervosa, esta geração 

começaria a gritar em 1961.”(ROCHA, 2003:101) 

 

A postura teórica mais bem definida nesse período é a de Viany, que postula um realismo 

crítico para o cinema brasileiro, como afirma Glauber (2003:104), “não denunciando o povo 

às classes dirigentes (erro ideológico de O pagador de promessas, Assalto ao trem pagador e 

Tocaia no asfalto), mas despertando no povo, mesmo na crítica impiedosa, sua alienação, a 

consciência de sua força que, organizada, mudará o seu destino”. 



 

O melhor exemplo dessa teoria é o filme de Pereira dos Santos, que realiza o neo-realismo e 

seus fundamentos. Mas são os atributos de Rio, 40 graus que interessam aos cinemanovistas.  

“Suas idéias eram claras, sua linguagem simples, seu ritmo traduzia o complexo da grande 

metrópole: o autor estava definido na mise-en-scène”, descreve Glauber Rocha (2003:105), 

realçando ainda a simplicidade e autenticidade, num filme em que o diretor não se preocupa 

com os aspectos formais e revela desprezo pela retórica – “o que se procurava era o retrato 

sem retoques de uma realidade cruel”.  

 

Primeiro filme de uma trilogia da qual fazem parte Rio, zona norte e Rio, zona sul (que ficou 

no projeto), Rio, 40 graus mostrou à nova geração uma nova perspectiva para o cinema 

brasileiro. Ensinou, sobretudo, que era possível fazer um filme digno, utilizando a fórmula 

minimalista uma câmera na mão e uma idéia na cabeça. Segundo Glauber, 80% dos 

diretores cinemanovistas decidiram-se pela carreira ao assistir ao filme.  

Esse é o clima que precede a eclosão estética e política do novo cinema brasileiro, tendo bem 

definidos seus dois principais aspectos: de um lado, a crítica, a teoria e a articulação de um 

pensamento sobre o cinema brasileiro; de outro, as descobertas dos verdadeiros valores 

cinematográficos, capazes de traduzir e às vezes de construir essas idéias. Para Viany, 

cinema novo era o que ainda não era: a reinvenção do cinema e a invenção de um país entre a 

realidade e o sonho.  

 

1962 - Que viva o Cinema Novo! 

Neste ano dourado, o cinema brasileiro colocou 40 filmes no mercado, fenômeno inédito até 

então, e teve seus melhores filmes concorrendo a prêmios internacionais em todos os 

festivais da Europa. O balanço feito por Viany identifica sete filmes com o movimento do 

Cinema Novo, sendo três obras de estréia, dois de atores que haviam passado à direção e dois 

de cineastas traquejados na chanchada, que aderiam à nova produção. O nome do movimento 



foi dado pelo crítico Ely Azevedo, que reconhecia a sua potência para revolucionar o cinema 

brasileiro com filmes de baixo custo de produção, o contato direto com a realidade e a busca 

de temas nacionais.  

 

Um desses filmes, Cinco vezes favela, primeira produção cinematográfica do Centro Popular 

de Cultura (CPC), marca o encontro do Cinema Novo com o teatro novo, que por sua vez 

renovava o Teatro Brasileiro de Comédias (TBC). Filme de episódio, lança cinco jovens 

diretores vindos da crítica e do cineclubismo: Joaquim Pedro de Andrade, Miguel Borges, 

Carlos Diegues, Marcos Farias e Leon Hirzman.  Apesar da irregularidade técnica dos curtas, 

é possível reconhecer claramente o ideário refletido através de imagens cruas, pouco 

encenadas, e a invasão dos retratos humanos e da geografia das favelas do Rio de Janeiro, 

marcando o filme como um documentário.  

A dura realidade  de um favelado desempregado que se inicia no crime, enquanto a família 

tira a sobrevivência do lixão, ilustrada por cenas de revoada de urubus que nos fazem lembrar 

os filmes épicos de guerra, pelo quadro assustador da paisagem do lixo, onde crianças 

comem restos e o som de um apito encontrado coreografa uma espécie de transe, como 

mostra o filme de Marcos Farias. Esse transe será uma marca original da nova produção. É 

fácil imaginar o entusiasmo dos jovens estudantes do CPC com o filme e a recusa do público, 

ao encontrar as imagens de um país subterrâneo, sem charme tropical, sem exotismo, sem 

folclore, que mostrava a fragilidade e o abandono do pobre brasileiro morador das favelas das 

grandes cidades. Tudo feito numa leitura lisa, direta, sem filtros, com uma luz dura e 

estourada, que às vezes impede que se identifiquem os personagens.  

 

Além do episódio um tanto panfletário de Miguel Borges (Zé da cachorra) e o confuso 

Escola de samba, alegria de viver, de Cacá Diegues, dois filmes se destacam por conseguir 

realizar bem o ensaio cinemanovista. Couro de gato, de Joaquim Pedro, é uma fábula narrada 

com os meios cinematográficos novos, exibindo as marcas do filme documentário. Segundo 



Glauber, o filme transforma o social em linguagem poética e desde já anuncia a lucidez de 

seu autor. O experimental Pedreira de São Diogo, de Leon Hirszman, impressiona pelo 

ritmo, pelo silêncio textual e por imagens eloqüentes, realizadas de forma acurada, com 

explícitas influências do mestre Eisenstein, o que revela para os outros diretores a potência 

épica da construção das novas imagens.  

 

O gerente de produção de Cinco vezes favela foi Carlos Eduardo Coutinho, o verdadeiro elo 

entre a atual produção e o Cinema Novo. Ele acreditava que o estilo dos filmes deveria ser 

livre e que a montagem intelectual, a improvisação, o plano demorado deveriam levar ao que 

interessava: “o tratamento crítico de um tema vinculado à realidade brasileira”(VIANY, 

1999:29). Os filmes contaram ainda com a fotografia de Mário Carneiro, em Couro, e a 

montagem de Nelson Pereira dos Santos, em Pedreira, revelando o surgimento simultâneo 

de talentos e o nascimento de um espírito coletivo também na produção. 

 

Na V Rasegna del Cinema Latino Americano, realizada pelo Columbianum, em Gênova 

(1965), o Prêmio da Crítica foi dado ao Cinema Novo brasileiro, destacando os jurados a 

autenticidade de uma linguagem expressiva, capaz de interpretar livremente a realidade 

social e humana do país. O prêmio de melhor filme foi para Vidas secas, de Nelson Pereira 

dos Santos. A importância desse filme se dá por várias implicações com a origem do 

movimento. Nelson Pereira dos Santos se afirma como a referência mais fértil e madura 

daquilo que o cinema buscava como brasileiro, e todos os jovens realizadores e participantes 

reconheciam no filme a realização do realismo crítico, possibilitado pelo encontro com a 

literatura de Graciliano Ramos, pelo abandono de uma crônica paternalista da sociedade e 

por assumir uma visão e um tratamento antropológico do homem e da cultura brasileira. 

Segundo Diegues, isso ocorreu por causa de uma pesquisa rigorosa, que deixou de ser apenas 

descritiva ou de representação, passando a ser interpretativa e criativa, o que exigia “um 



recolhimento muito mais profundo do diretor como um intelectual, como pensador” 

(VIANY, 1999:118). 

 

A resenha dedicou uma retrospectiva dos filmes do Cinema Novo brasileiro e debateu as 

teses do movimento, apresentadas no seminário Terzo Mondo e Comunità Mondiale, que 

aconteceu durante o evento. Os manifestos A estética da fome, de Glauber Rocha; Relação 

dialética, cinema e cultura no Brasil: história e balanço, de Carlos Diegues; Poética do 

Cinema Novo, de David Neves; e Economia do cinema no Brasil, de Gustavo Dahl, 

revelaram os conceitos, objetivos, compromissos, problemas e a história do nascente 

movimento cultural. Pela primeira vez, brasileiros como Antônio Cândido, João Guimarães 

Rosa e Murilo Mendes, bem como cineastas europeus e a crítica italiana, podiam conhecer o 

conjunto desse retrato brasileiro impresso nos filmes de curta e longa metragem exibidos 

durante a retrospectiva.  

 

Entre os participantes, estavam Jean Rouch, Bernardo Bertolucci, Giani Amico e Guido 

Aristarco testemunhando o impacto do neo-realismo nos filmes brasileiros, bem como a 

existência já amadurecida de filmes que seguiam a linha do cinema-verdade e do 

cinema-direto. O mais aplaudido deles foi Maioria absoluta, de Leon Hirszman, filme que 

ficou fora da mostra competitiva, mas que foi aclamado como o mais notável curta-metragem 

de crítica social. Segundo Cacá Diegues, pela primeira vez o Brasil foi à Europa com uma 

cinematografia e não com fenômenos isolados.  

 

Ver e rever os bons e os mais fracos filmes brasileiros do período serviu tanto para os críticos 

e realizadores estrangeiros como para os próprios brasileiros perceberem a perspectiva de seu 

significado, marcada, a partir dali, sobretudo pela independência do pensamento brasileiro 

em relação à crítica européia. Na ocasião, David Neves criticava a postura doutrinária dos 

críticos franceses, que viam com muito interesse a produção brasileira, pretendendo indicar 



caminhos para a superação daquilo que chamavam de maladroit, um estilo desajeitado. Mas 

os brasileiros sabiam que a diferença estava exatamente no maladroit de seus filmes e se 

manifestavam contra, como expõe Gustavo Dahl: “Os críticos (franceses) ficam inquietos 

quanto às possibilidades de erro do Cinema Novo: têm dificuldade para digerir os erros, 

quando sabemos muito bem que os erros são parte dos acertos” (VIANY, 1999:106). 

 

Durante a V Rasegna, pairava a sombra do golpe militar de primeiro de abril de 1964, 

deixando uma incógnita sobre o futuro do movimento, ainda não inteiramente percebida nem 

refletida pelos participantes.  

 

Teses, verdades e mentiras 

A partir do sucesso do filme O pagador de promessas, de Anselmo Duarte e Dias Gomes, 

Alex Viany enumera algumas crenças que orientavam a análise do cinema no Brasil no 

sentido de repensar as possibilidades reais de sua superação. Eram correntes as seguintes 

afirmações: o filme sério não é comercial; não há cineastas no Brasil; não há elencos no país; 

a língua portuguesa não se adapta ao cinema; os filmes brasileiros devem procurar temas 

universais.  

 

O pagador de promessas, na visão de Viany, era exemplar porque contrariava todos esses 

preconceitos: apesar do tema complexo, era acessível e anunciava um filme brasileiro para o 

mundo, o que se confirmou com a Palma de Ouro, em Cannes. Além disso, reconhece um 

diretor hábil, que vinha da experiência da Atlântida e da Vera Cruz, como ator; mostra um 

elenco que funciona como conjunto, sem a preocupação de apresentar grandes astros; o filme 

acaba com a lenda da língua, dando ao espectador “uma dialogação legítima, em sua força 

popular”; e revela uma verdade irrefutável: quanto mais brasileiro o tema, mais universal ele 

é. Como afirma Viany, “o filme, afinal, é o resultado de uma experiência coletiva, de muita 



gente, de muitos anos de erros, tanto no teatro como no rádio e no cinema... o que deve ser 

visto e analisado como o Opus 1 do Cinema Novo” (VIANY, 1999:31). 

 

Apesar de reconhecer a importância do filme – lançado juntamente com Os cafajestes, de Rui 

Guerra –, Glauber Rocha (2003:164) disseca e aponta as fraquezas evidentes que 

contrariavam as buscas dos novos filmes, principalmente o fato de O pagador “excitar o 

tempo todo e por isso não provocar qualquer reflexão”. Todas essas observações, registradas 

aqui e ali nos textos e debates sobre os filmes, vão constituindo uma clareza sobre quais 

procedimentos impressos nesses filmes apontavam rumo à expressão do filme de autor do 

Cinema Novo. 

 

Entre as teses sobre o cinema brasileiro, causa profundo impacto o texto Cinema: trajetória 

no subdesenvolvimento, de Paulo Emílio. Tese do mais respeitado crítico do cinema 

brasileiro, afirma um beco sem saída para a situação do cinema e do país, ao assumir como 

marca indelével aquilo que seria o estágio de um processo. Segundo ele, a marca da 

colonização nos é determinante porque nos coloca ao mesmo tempo na posição de ocupados 

e ocupantes. “Não somos europeus nem americanos do Norte, mas destituídos de cultura 

original; nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se 

desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. O filme brasileiro participa do 

mecanismo e o altera através de nossa incompetência criativa em copiar”, afirma Paulo 

Emílio (1980:88).  

 

No rumo oposto ao movimento do Cinema Novo, que busca afirmar as diversas imagens 

desse país desconhecido, sempre a ser descoberto, o autor assume que o estado de 

subdesenvolvimento é uma condição insuperável e que a dicotomia ocupado/ocupante é o 

traço da nossa falta de identidade. Ao abordar o movimento do Cinema Novo, denuncia que 

este tendeu a se dissociar de sua origem de ocupante, aspirando ser o intérprete dos ocupados, 



o que não ocorreu, porque nenhum novo público potencial chegou a se constituir. Embora 

tenha girado em torno de si mesmo, o movimento possuía, a seu ver, um enorme significado, 

pois refletiu e criou uma imagem visual e sonora, contínua e coerente, da maioria absoluta do 

povo brasileiro, montando um universo mítico integrado por sertão, favela, subúrbio, estádio 

de futebol etc. 

 

O tom da análise alterna entre o amargo e o cínico, cada um coincidindo com o lugar que o 

próprio Paulo Emílio (1980:100) determina para si – o de ocupado e de ocupante. Somado a 

isso, o autor não deixa sombra de dúvida de que o estado subdesenvolvido do cinema 

brasileiro é inalterável, chegando a afirmar que mesmo “o que há de mais profundamente 

ético na cultura brasileira nunca cessará de dessoldar-se do ocupante”.  

 

Apesar da enorme contribuição para a formação crítica dos cineastas, a obra de Paulo Emílio 

não registra um verdadeiro interesse pelo movimento do Cinema Novo, sendo raras, quando 

inexistentes, as críticas publicadas no Suplemento Literário sobre os lançamentos de filmes 

nacionais, se comparadas à sua produção intelectual sobre mostras de filmes e autores 

estrangeiros. Seus artigos são taxativos em afirmar que o denominador comum de todas as 

atividades relacionadas ao cinema no Brasil era a mediocridade. “A indústria, as 

cinematecas, o comércio, os clubes de cinema, os laboratórios, a crítica, a legislação, os 

quadros técnicos e artísticos, o público e tudo o mais que eventualmente não esteja incluído 

nesta enumeração, mas que se relacione com o cinema no Brasil, apresentam a marca cruel 

do subdesenvolvimento.”(GOMES, 1982:286) 

 

Os participantes do movimento do Cinema Novo deram muita importância, num primeiro 

momento, tanto a necessária  adesão do mito Paulo Emílio como ao reconhecimento da 

crítica européia, que se dobrava diante da insuspeita inovação do cinema proposta pelos 

filmes brasileiros. São inúmeros os registros de textos e análises desses filmes, publicados 



nas principais revistas de cinema na França e Itália, além de outras publicações nos anos 60 e 

início da década de 70. Mas é o manifesto Estética da fome o texto que esclarece o lugar de 

onde esse cinema olha o Brasil e seus colonizadores internos e externos. Num certo sentido, 

Glauber Rocha parte do mesmo princípio da tese de Paulo Emílio: somos colonizados, 

portanto ocupados. Ao analisar, porém, a perspectiva do ocupante, Glauber reconhece a força 

mítica que atua sobre nós, tanto interna como externamente, a qual é preciso destruir.  

 

Só a violência seria capaz de mostrar ao colonizador a força da cultura que ele explora. Esteja 

ele dentro ou fora do país. Esteja ele na academia francesa, na imprensa brasileira, na igreja, 

no poder ou nos gabinetes da cultura. Não se tratava tampouco de denunciar a luta de classes, 

como desejaria o CPC, nem de produzir uma crítica social que pudesse levar ocupados a um 

estado de consciência, visando a transformação da cruel realidade brasileira. No manifesto, 

Glauber propõe a geração de um novo pensamento, que nasce entre a obra e o espectador. 

Tratava-se da criação de um país e de um povo ainda inexistentes, feitos nem de ocupados 

nem de ocupantes.  

 

 

Feito para pensar: a dialética de Deus e o Diabo 

Em todo esse texto, venho construindo a idéia de um gosto pelo pensamento como matriz que 

caracterizou o movimento do Cinema Novo, para demonstrar o que verdadeiramente o 

distancia da atual produção cinematográfica nacional. Existe um momento que marca 

definitivamente três aspectos fundamentais do movimento, a partir da primeira exibição de 

Deus e o Diabo na terra do sol, de Glauber Rocha. Mais do que um filme, o que estava 

impresso ali eram os debates, as idéias, as críticas, enfim, o pensamento vivo, seus 

princípios ético e estético, que traduzia o esforço realizado por todos os experimentadores 

conceituais do Cinema Novo, que naquele momento já somavam um número expressivo 

tanto de criadores como de técnicos inovadores.  



 

A inquietação provocada pelo filme fez com que todos quisessem debatê-lo, e esse é o 

segundo aspecto. Não se tratava de aclamar ou derrubar o filme, como se tornou prática 

mesquinha e corriqueira na imprensa brasileira, mas do gosto pelas descobertas, pela 

conversa que levava não apenas ao seu entendimento, mas à sua apropriação, aquilo que se 

transformaria em motor para outros tantos filmes que se seguiriam. Elas podiam se 

materializar num certo tipo de uso do som, na escolha da forma narrativa, na construção e 

tipologia de personagens, na luz, na montagem, no uso de alegorias e construção mítica, que 

tão bem encenavam, pela primeira vez, a terrível dialética do nosso bem e do nosso mal.  

 

Mas o que efetivamente é possível depreender desses maravilhosos e saudosos debates é a 

existência de um espírito coletivo, de camaradagem, de admiração mútua, de 

curiosidade e respeito pelas idéias do outro, e a compreensão da importância do 

significado da afirmação política do filme de autoria, na medida em que ele traduzia o 

compromisso com esse coletivo. Se os filmes do Cinema Novo permaneceram no tempo, 

mais ainda nos impregnaram as suas idéias, das quais somos todos devedores, porque elas 

nos influenciaram e nos ensinaram que o Brasil existia. 

 

Num debate que reuniu Alex Viany, Walter Lima Jr, David Neves, Leon Hirzman, Ronald 

Monteiro, entre outros, além do próprio Glauber Rocha, o filme, ainda saindo do forno, 

tentava ser compreendido uma semana antes do golpe militar.ii É preciso reconhecer aqui a 

tragédia que se anunciava no momento mais fértil da cultura brasileira, desde o movimento 

modernista de 22, do qual o filme é também uma retomada, ao eleger Heitor Villa Lôbos uma 

inspiração narrativa e estética. 

 

Alex Viany (1999:52), que inicia o debate, comenta uma frase de José Sanz, afirmando que, 

entre Barravento e Deus e o Diabo, existiam 30 filmes já realizados na cabeça de Glauber. 



Como ninguém conseguiu seguir o processamento mental do diretor, o filme parecia uma 

explosão diante de todos: “Para mim, é uma fita revolucionária, ideológica e 

cinematograficamente. É a fita mais desamarrada, mais livre que conheço. É uma fita tão 

cheia de caminhos, de sugestões, que qualquer um de nós terá que ver em Deus e o Diabo na 

terra do sol um ponto de referência obrigatório”. A perplexidade e a aceitação diante da 

enorme novidade que o filme representava eram compartilhadas por todos, sem que isso 

representasse uma subserviência a um novo modelo cinematográfico, pois havia a percepção 

clara de que aquela era uma obra maior, que ficaria no tempo e na história do cinema.  

O filme era uma obra típica do Cinema Novo, realizado em condições de total precariedade, 

no meio do sertão, longe de tudo, com equipamentos que quebravam e precisavam ir e vir de 

Salvador, com uma equipe mínima, que se multiplicava para dar conta de todas as tarefas, 

como narrava Walter Lima Jr, que fazia assistência de direção e roteiro. Mas o épico surgiu 

muito mais do próprio ambiente no qual foi buscar suas imagens – no sertão no Cocorobó, 

em Milagres, em Canché, em Monte Santo –, com personagens que certamente existem até 

hoje, porque não apenas o filme, mas aquela realidade também permaneceu, nesses 40 anos 

(o filme foi realizado em 1963).  

 

Deus e o Diabo surge também da capacidade de fabular o real que o diretor revelava, criando 

cenas únicas, que jamais estiveram em qualquer script. Segundo Lima Jr, ele usava o método 

do cochicho, insuflando os personagens, desorientando todo o set, o que obrigava a um total 

improviso na atuação e na captação das imagens. Ensaiava, marcava e depois desarrumava, 

com o cochicho, toda a ação. “A maioria das coisas ele improvisava. Por exemplo, com a 

Ioná, ele tem uma seqüência toda improvisada, que está fora do roteiro: a seqüência em que 

ela anda sozinha nas escadarias. Aquilo foi uma cochichada pra Ioná.”(VIANY, 1999:54) 

 

A idéia de Othon Bastos interpretar Corisco e Lampião simultaneamente nada mais foi do 

que um problema de produção que eliminou a vinda de um ator que deveria fazer o papel de 



Lampião. Além da dupla articulação dos personagens, que se transformou em pura 

articulação dramática e narrativa – eu sou um por dentro e outro por fora –, Bastos ainda 

fazia a voz do beato. O filme assim explicado parecia mais um making of do que 

propriamente a força poética que feria os olhos, como afirmaria Arnaldo Jabor, 30 anos mais 

tardeiii.  

 

No debate, fica evidente a curiosidade com qualquer tipo de detalhe que pudesse revelar 

aquilo que todos tentavam digerir. Ronald Monteiro, crítico e colaborador da Cinemateca, 

insistia na falta de definição dos personagens, que para ele teriam um caráter genérico, 

portanto inconsistente. Outra participante, Norma Bahia Pontes, explicava o que tinha 

percebido: “Me parece que os três personagens-chave estão no filme como representantes de 

coisas míticas. Não representam indivíduos. São figuras míticas. A importância de cada um 

dos personagens-chave está mais no contexto geral, no que eles representam, do que nas 

características individuais de cada um.” (VIANY, 1999:54) 

 

O que se pode compreender na dúvida de Monteiro não é a caracterização explícita dos 

personagens, mas aquilo que eles queriam ou não dizer. Monteiro se ressentia exatamente da 

construção dialética, contraditória, onde o bem e o mal se alternam, sem um julgamento que 

levasse a uma desalienação consciente. Como percebe Viany, tratava-se de um apólogo, de 

um processo alegórico no qual Glauber pretendia destruir violentamente o maniqueísmo 

simplista que atribuía o bem e o mal a certos aspectos da realidade. “Nesse filme, então, 

quando pretende mostrar que Deus e o Diabo existem de um lado e de outro, há mesmo uma 

exigência real de confusão. Quase todos os personagens são ambíguos. Isso é proposital”, 

revela Viany (1999:55). Esses aspectos, segundo ele, atestavam a inteligência do filme, numa 

fita que saía a galope pelo sertão e não parava mais. 

 



Ao longo do debate, ocorrem várias tentativas de interpretar seu conteúdo, com o intuito de 

justificar o que era injustificável – a falta de explicitação da mensagem do filme, o que é 

ilustrado na fala de Paulo Derengosqui: “O filme não é um filme de tese. Trata-se de um 

filme épico, de uma epopéia, de uma lenda quase”. (VIANY, 1999:58) 

 

Toda essa complexidade ocorre porque em cada cena, em cada som, em cada palavra, o filme 

propõe um pensamento, que não poderia ser reduzido a justificativas implicadas nas relações 

sociais, ou em atos messiânicos, de opressão, de revolta ou de extermínio. Esse debate 

demonstra claramente a dificuldade que todos tinham para compreender a obra, porque ela ia 

muito além do que se poderia esperar de um filme. Glauber explica que a fita era o resultado 

de um processo coletivo de debates, de reflexões, e destaca a importância da influência de 

cada um para a sua concretização. Segundo ele, uma conversa com Leon Hirzman teria sido 

fundamental para a escolha do tratamento do filme: “Foi ele quem me falou que a melhor 

forma de causar um impacto para a desalienação era deixar os personagens naquele grau de 

alienação e evoluir com eles até o patético, um patético que provocaria um impacto tremendo 

e, por esse impacto, criaria uma rebelião contra aquele estado de coisas, contra a alienação 

dos personagens”. (VIANY, 1999:82) 

 

O clima do debate reproduz e continua  o filme, com momentos de alienação e desalienação 

de todos os envolvidos, com manifestos severos contra a linguagem e caracterização dos 

personagens, com críticas ao anarquismo da narrativa e à sugestão de homossexualismo entre 

as duas mulheres, todas discutidas com igual respeito e consideração. Aquele momento tão 

especial sugeria que aquela obra de arte genuinamente brasileira poderia ser tomada como 

um reflexo de todo o pensamento de uma geração e apontava para o esplendor de seu 

desenvolvimento, já que, apesar de autoral, ela pertencia a um imaginário coletivo e se 

realizava mais ainda no instante de sua reflexão. 

 



O filme não aponta saídas, não conclui, não julga seus personagens, mas expõe cruamente a 

sua danação. Todos eles flutuando entre o bem e o mal, tomados pelo transe, por uma 

consciência em transe, melhor encarnada pelo grande personagem Antônio das Mortes, 

sombra do nosso imaginário mítico e barroco. O transe não é exatamente a perda da 

consciência? Por que, então, Glauber nos leva a experimentá-lo como tomada de consciência, 

durante toda a projeção? É ele mesmo quem explica: “A resolução dos problemas não 

pertence nem ao idealismo, nem à moral, nem à divindade, nem à religião, nem a coisa 

nenhuma. O filme não é realista, mas uma crítica. Não é realista porque eu preferi me 

incorporar em todo um contexto de fábula. O filme é uma fábula. Os personagens não são 

realistas; realista é a posição do autor em relação ao assunto” (VIANY, 1999:63). 

 

A grande questão que os debatedores tentavam elaborar era em que medida o filme seria 

capaz de se comunicar ou não com as platéias do cinema brasileiro, educadas pela chanchada 

e pelos filmes norte-americanos, e se perguntavam se suas características populares, tão 

evidentes, seriam suficientes para criar a necessária identidade com esse público a ser 

conquistado pelo movimento do Cinema Novo. Foram inúmeras as intervenções tentando 

expor a dialética que o filme representava: aproximar-se das platéias pelos elementos da 

cultura e da linguagem popular incorporados à sua construção e se distanciar delas pela 

recusa de dar ao espectador uma história ou uma mensagem que pudesse satisfazê-lo de 

imediato.  

 

Nesse sentido, o filme era um holocausto cinematográfico, que tinha como missão ser 

mal-sucedido entre aqueles para os quais tinha sido realizado. Como perceberia Leon 

Hirzman, “esse vigor, esse mistério, que abala o espectador, que o faz perder o sono e o faz 

pensar no filme, é a revelação de um mundo a que ninguém se refere”. Mas foi na distância 

desse momento, 30 anos depois, que Arnaldo Jabor compreendeu a verdadeira natureza do 



filme: “Passaram muitas ilusões. Mas Deus e o Diabo não era uma ilusão. Muitas realidades 

foram ilusão. Mas aquela ficção não; aquela ficção era a realidade.”( LABAKI, 1995.p.72) 

 

O duro golpe 

Esse espírito coletivo, inquieto e curioso, que traduzia uma criatividade crescente, teve um 

real florescimento até 1968, com um balanço que somava 40 prêmios internacionais em 

apenas cinco anos, com programas retrospectivos em Berlim, Gênova, Moscou e Nova York, 

bem como mostras de documentários em Leipzig e Vinã del Mar; artigos e debates em 

algumas das mais importantes revistas de cinema do mundo. Organizador das principais 

conquistas, Viany inventaria as máximas do movimento: a de Paulo César Saraceni, que 

afirmava que o “Cinema Novo não é uma questão de idade, mas sim de verdade”; a de 

Miguel Borges, ao afirmar que “queríamos um cinema-cinema; ou a de Gustavo Dahl, 

quando gritava: “Nós não queremos saber de cinema. Queremos ouvir a voz do homem”. 

 

Nesse artigoiv, Viany faz uma retrospectiva dos avanços do movimento e contabiliza os 

filmes e diretores já reconhecidos: “Ainda que somente uns 30 filmes de longa-metragem 

sejam produzidos anualmente no Brasil, há no país cerca de 80 diretores em atividade, ou 

pelo menos disponíveis, e uns 50 mais que já fizeram filmes de curta-metragem e estão em 

muitos casos prontos a passar à produção de maior fôlego.” Desse universo, Viany destaca 

ainda que apenas 20 diretores estariam identificados com o movimento, todos eles na faixa 

dos seus vinte e poucos anos de idade. Como diria Glauber Rocha, naquela ocasião: “Nosso 

cinema é novo porque o homem brasileiro é novo e a problemática do Brasil é nova e nossa 

luz é nova e por isso nossos filmes já nascem diferentes dos cinemas da Europa”. 

 

A importância desse balanço é que ele se dá às vésperas do segundo golpe de Estado, que 

afetaria definitivamente toda a produção cultural brasileira. Se até aquele momento, depois 

de 64, as condições da produção cinematográfica continuavam as mesmas, com todas as suas 



dificuldades e possibilidades, o AI-5 consegue destruir a alma do movimento – a sua 

fraternidade –, isolando, exilando, prendendo cineastas e impetrando uma dura censura aos 

filmes. 

 

Depois de quase seis anos sem diálogo, esses cineastas se reúnem em 1974, convocados mais 

uma vez por Alex Viany, para refletir sobre os novos filmes e o que havia acontecido ao 

movimento do Cinema Novo, se ele havia sido um movimento. O que fica mais evidente 

nessa tentativa de debate não-realizado é o fosso que se criou entre todos e a evidente perda 

do espírito coletivo. Acusações, denúncias de capitulação, críticas violentas aos filmes, 

reações e uma total incomunicação. Fim do debate, das idéias compartilhadas, da curiosidade 

pelo trabalho do outro, e o caminho do individualismo como saída para a sobrevivência do 

cineasta brasileiro. 

 

Afinal, existiu um público para o Cinema Novo? 

A influência do movimento do Cinema Novo na inspiração do Tropicalismo, no final dos 

anos 60, poderia servir para pensarmos a questão colocada acima. Se, de imediato, as nossas 

pobres platéias não assistiram a Terra em transe, puderam, no entanto, ouvir e reproduzir 

milhares de vezes Alegria, Alegria, Tropicália, de Caetano Veloso, Domingo no parque, de 

Gilberto Gil, as canções roqueiras dos Mutantes e de Tom Zé, ou conhecer as letras de 

Capinan e Torquato Neto, entre tantos outros. Nem todos foram assistir ao Rei da vela, de 

José Celso Martinez, que definitivamente ligava o movimento modernista e a figura mal 

compreendida e reconhecida de Oswald de Andrade aos novos meios de expressão artística e 

teatral que impulsionavam a cultura brasileira no final dos anos 60.  

 

O Cinema Novo, porém, não fez carreira apenas no pensamento cultural brasileiro até os 

nossos dias. Ele está impresso em boa parte da filmografia africana de diretores que tiveram 

acesso aos festivais em que os filmes foram exibidos, nos anos 60 e que despertavam 



interesse pela universalidade das imagens construídas de um terceiro mundo que poderia 

existir tanto aqui como em qualquer outro país deste planeta. Suas influências estão presentes 

também na filmografia iraniana contemporânea, na filmografia latino-americana de Cuba, 

Argentina e México. Fora do mundo subdesenvolvido, influenciou importantes cineastas 

norte-americanos independentes, influenciou cineastas italianos e franceses, entre outros.  

 

Mas isso ainda é pouco, se pensarmos naquilo que é imensurável. Esse cinema nos ensinou 

um país e uma cultura que desconhecíamos e da qual não pudemos jamais nos livrar. 

Influenciou a literatura, a televisão brasileira, o teatro, a música e continua influenciando as 

novas gerações, que parecem não ter qualquer dificuldade com seus defeitos narrativos, 

muito pelo contrário. Continuamente, nos últimos anos, foram lançadas obras que retomam a 

reflexão desse momento tão profícuo de nossa cultura, assim como estão sendo relançadas as 

principais obras de seus autores e pensadores.  

 

Os filmes do Cinema Novo são até hoje o maior inventário de representações do universo 

simbólico brasileiro, que já se encontravam esboçadas desde o século XIX, na literatura 

nacional. Ele ensinou, registrou e mostrou as caras e falas dos tipos brasileiros, na cidade e no 

campo, em seus melhores e piores documentários. Cada filme de ficção que se embrenhou 

pelos interiores do Brasil e nos recônditos urbanos registrou uma visão de mundo que 

coincide com a existência de um país secreto, ao mesmo tempo belo e terrível. Vários 

personagens míticos, como Corisco, Antônio das Mortes ou Macunaíma, bem como os 

favelados, burgueses, bandidos, nordestinos, sertanejos ou simplesmente o homem e a 

mulher brasileiros, são revelações de uma paixão pelo humano que todos os filmes 

confessavam.  

 



Enfim, o Cinema Novo foi puro pensamento brasileiro, escrito com as mais belas imagens e 

sons que o cinema nacional foi capaz de inventar, e continua aí, disponível para quem quiser 

e vier. 

 

Voltando ao Brasil de 2003, é importante dizer que, só nos primeiros seis meses do ano, o 

público do cinema nacional cresceu mais de 200%: alcança hoje em torno de sete milhões de 

brasileiros, sendo Carandiru e Deus é brasileiro os novos recordistas.  Isso se dá, a meu ver, 

pela baixa qualidade e novidade dos filmes estrangeiros, sobretudo os americanos, que estão 

cada vez mais previsíveis. O cinema europeu não mostra há muito qualquer inovação e, com 

exceção de filmes documentários, que agora podem ser vistos nas salas de cinema, não há 

nada que se compare a um bom filme brasileiro.  

 

Nos últimos 12 meses, vimos: Os invasores, de Beto Brant, que a cada filme surpreende pela 

criação de uma linguagem própria, criativa e inovadora – isso, para mim, é cinema novo. O 

filme Cidade de Deus, do estreante Fernando Meirelles, com seu ritmo e imagens livres, 

recria na película a dinâmica do vídeo, fazendo um retrato do Brasil atual, cada vez pior e 

sem saída. O filme, que também não é uma tese, deixa um desejo de ver mais, o que acabou 

acontecendo com os três episódios de Cidade dos homens, dirigidos por Kátia Lund para a 

TV Globo.  

 

O diálogo entre vídeo e cinema e entre TV e cinema tem que ser visto como um caminho para 

o cinema nacional. Não há pior crítica do que aquela que diz que os filmes parecem feitos 

para a televisão, pois é lá mesmo que todos irão parar. A fábula Deus é brasileiro, do 

experiente e cinemanovista Cacá Diegues, atualiza Bye bye Brasil com bom humor e espírito 

ecológico, mostrando as entranhas do Brasil exuberante que ainda existe, para a nossa inteira 

satisfação. O conto Abril despedaçado, de Walter Salles, retoma alguns aspectos do Cinema 

Novo com suas poéticas imagens sertanejas. Enfim, Jorge Furtado, que juntamente com os 



participantes da Casa de Cinema de Porto Alegre representa o ato de resistência do cinema 

brasileiro em seus piores anos, nos lega o filme O homem que copiava, que só nas três 

primeiras semanas de exibição contou com mais de 60 mil espectadores.  

 

Acho que é hora de retomarmos o diálogo com a produção nacional, dando a ela uma crítica 

e um debate, na dimensão que ela merece, explicitando seu significado e sua contribuição 

para a maturidade do processo cultural brasileiro. Dentro disso, é da maior importância o 

reconhecimento da excelente produção de documentários, gênero cada vez mais reconhecido 

pelo público e que tem em Carlos Eduardo Coutinho uma referência e a continuidade do 

Cinema Novo. Some-se a ele os documentaristas João Salles, João Jardim e José Padilha, 

entre os que vêm se dedicando a mostrar ao público aspectos fundamentais de nossa 

realidade social e cultural. 

 

* Regina Mota é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e autora do livro A 

Épica Eletrônica de Glauber - um estudo sobre cinema e tevê.  
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Notas 

 
                                                 
i A esse respeito, o capítulo Economia e técnica, no livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, analisa a 
situação do filme nacional frente ao mercado dominado pelo filme estrangeiro e a falta de leis que 
incentivassem e protegessem o cinema brasileiro. Cf. ROCHA, 2003. p.167-176 
ii O debate foi promovido pela Federação dos Clubes de Cinema do Brasil e o Grupo de Estudos 
Cinematográficos da UMES. VIANY, Alex. O Processo do Cinema Novo. Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999. 
iii JABOR, Arnaldo. O dia em que Deus e o Diabo foi o futuro. in LABAKI, Amir. Folha conta 100 anos de 
cinema. São Paulo, Imago, 1995. 
iv O balanço é realizado no capítulo “Cinema no Brasil: o velho e o novo”.VIANY, Alex. O Processo do 
Cinema Novo. Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999 p.173 
 
 
 
 


