
A
conteceu em setembro de 2002,
no Espaço Unibanco de Cine-
ma, em São Paulo, durante um

evento batizado como Da Cosmética à
Estética da Fome, promovido pela
Associação Paulista dos Críticos de Arte
(APCA) e pelo Canal Brasil. Em um dos
quatro debates previstos na progra-
mação, dividiram a mesa a pesquisadora
carioca Ivana Bentes e o cineasta paulista
Fernando Meirelles, sob a mediação do
crítico Luiz Carlos Merten. Além de
organizadora do livro Vulcão
Glauber, uma seleção das cor-
respondências de Glauber
Rocha, Ivana cunhara a ex-
pressão "Cosmética da Fome"
inspirada no manifesto Uma
Estética da Fome, escrito pelo
cineasta baiano em 1965.
Meirelles havia acabado de
dirigir Cidade de Deus, con-
siderado por muitos críticos e
acadêmicos um marco do
cinema brasileiro.

Existia um clima de con-
fronto no ar. A certa altura, o
talentoso cineasta Joel Pizzini
(SOO Almas) pediu um aparte e,
como costuma fazer em de-
bates públicos, discursou
longamente sobre a "Estética
da Fome" e seu autor em con-
traposição a "Cosmética da
Fome" exibida nos fotogramas
do filme de Meirelles. "Talvez
seja uma perda de tempo
entabular esse tipo de discussão
aqui porque daqui a cinco anos
Cidade de Deus cairá no esque-
cimento, enquanto Glauber e
seus filmes continuarão eternos." Quatro
anos depois, a saga de Buscapé e Dadi-
nho/Zé Pequeno transformou-se em
mais um marco do cinema brasileiro.
Glauber, por sua vez, continua sendo
reverenciado por grande parcela da nossa
comunidade cinematográfica, de quem
faz e estuda até quem só assiste e gosta
de cinema brasileiro. Agosto marca o
aniversário de 25 anos da morte do
cineasta baiano, no Rio de Janeiro, conse-
qüência de um câncer no pulmão. Embora
seja inegável que o mito persista por trás
de uma pequena indústria, o seu legado é
cada vez mais discutido e debatido.
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O próprio Merten, que organizou o
evento e mediou um dos debates, con-
sidera Glauber Rocha "um gênio". Mas
pondera que não faz mais sentido hoje
o divórcio entre arte e mercado que
pregava o cineasta baiano, diretor de
clássicos do cinema brasileiro como
Deus e o Diabo na Terra do Sol, Antônio
das Mortes e Terra em Transe. "Até dire-
tores que são considerados gênios pela
Cahiers du Cinema (bíblia da crônica
cinematográfica), como o francês

a sua geração, deu forma a um período
vivido pelo país. Até hoje, há diretores
que têm em sua obra fonte de inspi-
ração", escreveu.

Gentil, assim como o sócio dele na
O2 Filmes, Paulo Morelli, que está em
set de filmagem, no Rio de Janeiro, dando
forma à versão para o cinema de Cidade
dos Homens. "Uma vez, eu fui assistir a
Idade da Terra, de Glauber, e até anotei
no meu caderninho: 'Eu fico entre o
amor e o ódio'", contou ele. "Porque

obra dele, estudo seus filmes até hoje e
tenho grande respeito pelo que ele
deixou como legado, mas jamais vou
cobrar das novas gerações algo parecido
com o que ele fez", explicou Xavier, que
participou dos debates em 2002 e se-
guiu essa mesma linha de pensamento
quando o assunto veio à tona. "Toda e
qualquer discussão a respeito de um
determinado cinema, inclusive o de
Glauber, tem de ser feita sob a luz de um
contexto atual e contemporâneo."

25 anos depois de sua morte, Glauber Rocha ainda provoca discussões. Será que o cineasta

baiano foi mesmo um gênio revolucionário ou sua influência travou o cinema nacional? Por Alessandra Ciannini

Arnaud Desplechin, cineasta de Reis e
Rainha, não entendem por que alguns
críticos ainda fazem essa divisão",
contou ele. "Para Desplechin, um dos
melhores diretores de cinema em
atividade no mundo é (M. Night)
Shyamalan e o melhor filme já feito
sobre racismo é Corpo Fechado."

Meirelles mandou por e-mail uma
declaração sobre a herança de Glauber
Rocha. O cineasta, que na ocasião do
debate deixou bem claro não estar entre
os influenciados pela obra glauberiana,
encontrou um modo delicado de rati-
ficar sua posição. "Glauber, junto com

realmente tem coisas geniais, mas tem
coisas muito ruins e arrastadas. De
qualquer forma, minha opção é pelo
cinema narrativo, não pelo cinema de
poesia - acho que nem teria condições
de fazer algo parecido."

DENTRO DO CONTEXTO
Um dos maiores especialistas em

cinema brasileiro e na obra de Glauber, o
professor Ismail Xavier adota uma postura
mais coerente e equilibrada, livre das
paixões exacerbadas que marcaram o
discurso do próprio cineasta. "Minha visão
de cinema foi formada um pouco pela

Glauber deixou dez longas-metra-
gens, programas de televisão, roteiros
inacabados e não filmados, artigos, li-
vros e ensaios sobre o cinema e a cultura
brasileiros. Rompeu com os padrões,
desconstruiu a narrativa. Um legado e
uma herança inestimáveis. Deixou
também uma pequena indústria, da qual
muita gente ainda depende, inclusive os
dogmáticos que insistem em negar a
evolução do cinema mundial, do cinema
brasileiro na direção de um espectro mais
amplo, onde arte, entretenimento e
mercado convivem. Será que Glauber
riria de tal ironia?
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