


lauber Rocha é o último mito da cultura brasileira.

Tom Jobim foi enxovalhado em vida pelo crítico

José Ramos Tinhorão. que o acusava de copiar o

jazz americano. Oscar Nierneyer sofre oposição de todo

um time de arquitetos respeitáveis, como o paulistano Isay

Weinfeld, que considera sua obra datada. Nelson Rodri-

gues - bem, este nunca foi unanimidade, burra ou inteli-

gente. Polêmico em vida, Glauber desfrutava até pouco

tempo atrás de certa imunidade. Os cineastas, mesmo dis-

cordando dele, o celebravam como o brasileiro de maior

prestígio internacional em sua arte. Os críticos acadêmí-

cos o viam como um dos últimos a perseguir uma estética

genuinamente brasileira. Relançada há três anos em có-

pia restaurada, a obra-prima Terra em Transe foi saudada

como uma alegoria atualíssima sobre o Brasil. Por último,

a morte prematura de Glauber, aos 42 anos, e sua obsti-

nação em fazer o último filme o dotaram de uma certa

aura de santo guerreiro da cultura brasileira (o dragão da

ma Idade seria aquilo que, na linguagem pitoresca dos anos

70 e 80, era chamado de "imperialismo cultural").

A unanimidade em torno de Glauber acabou em 2008.

Tudo começou já em janeiro, nas páginas de BRAVO!, numa

entrevista em que o diretor Fernando Meirelles disse que o

filme Tropa de Elite era mais importante para a cultura bra-

sileira do que todos os filmes de Glauber somados-por ter

sido discutido pelo país inteiro, e não apenas pelos intelec-

tuais. Em março, durante um debate sobre humor no Rio

de Janeiro, Marcelo Madureíra, do Casseta & Planeta, disse

que a obra de Glauber era a responsável por tanta gente,

até hoje, ter preconceito contra o cinema nacional. Esses

primeiros ataques não passaram impunes. Uma sessão de

DeuseoD/aoona Terra do Sol foi realizada pela família Ro-

cha como forma de desagravo. Madureira foi obrigado a se

explicar, e cineastas foram convocados para contra-atacar.

O que parecia um debate de salão continuou gerando arti-

gos sobre Glauber. O escritor Carlos Heitor Cony escreveu

que Glauber era um gênio cuja força criativa não encontrou

suporte artístico à altura do talento. Arnaldo Jabor lem-

brou o artista profético, capaz de detectar, há quatro déca-

das, o resultado do Brasil de hoje.



Fernando Meirelles e Marcelo Madureira prestaram um

grande serviço à cultura. Num ambiente artístico em que

o compadrio bloqueia a circulação de idéias provocativas,

eles abriram um debate saudável. Além de oportuno, por

coincidir com o relançamento da obra de Glauber em DVD.

Chegam às locadoras os filmes Terra em Transe, A Idade

da Terra, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e

Barravento e a exibição, em maio, da cópia restaurada de

O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, no circuito

comercial. Está aberta, assim, a temporada de discussões

sobre a obra de Glauber. Que deverá se pautar por duas

questões centrais. A primeira: Glauber ainda influencia o

cinema da nova geração de diretores? A segunda: Glauber

ainda tem alguma presença na cultura brasileira?

A resposta à primeira pergunta remete justamente à

entrevista cie Fernando Meirelles a BRAVO!. "Glauber nun-

ca fez nada com a dimensão de Tropa de Elite", afirmou

Meirelles, cujos filmes, assim como os de Padilha, se dis-

tanciam completamente da estética e do modo de repre-

sentação do cinema de Glauber. É significativo, quando se

teva em consideração que Tropa e Cidade de Deus - ao lado

de Central do Brasil, de Walter Salles - são os filmes mais

premiados da produção contemporânea. O que significa

que a influência de Glauber sobre os diretores atuais é mí-

nima. Em outras palavras: o novo cinema brasileiro se dis-

tancia completamente do Cinema Novo. É fácil entender

por quê. Obras como Terra em Transe e O Dragão da Mal-

dade contra o Santo Guerreiro carregam na encenação ale-

górica e teatralizada, têm em seu DNA o improviso com a

câmera na mão e claramente se tornam o veículo da ideo-

logia e do discurso político de seu diretor.

A nova geração do cinema brasileiro posiciona-se do

lado oposto. Seus diretores preferem falar de forma dire-

ta, com atores representando o mais próximo do natura-

lismo. Não há um discurso político marcado por ideologia

- pelo menos não de maneira tão clara quanto em Glauber.

Vivemos também a era do roteiro definido, essencial para

captar patrocínio. Finalmente, existe uma grande preocu-

pação com a qualidade técnica dos filmes. "Tropa de Elite

virou uma referência no cinema brasileiro, e isso é ótimo",



diz Meirelles. O fato de a estética de Glauber não ter influ-

ência sobre a geração atual não significa que seus filmes

soem datados. As obras-primas Terra em Transe, Deus e o

Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade continuam a

ser o que eram nos anos 60 e 70: obras-primas.

Se seus filmes estão mortos para os novos diretores,

ele teria presença em alguma outra area da cultura? A res-

posta está numa atividade subestimada pela academia e

exercida por breve tempo por ele: a televisão.

Entre 1979 e 1980, Glauber Rocha idealizou e apresen-

tou o programa Abertura. O país vivia a anistia, e os mili-

tares se preparavam para bater em retirada. Na televisão,

Glauber aparecia com a câmera solta e comentava com

sua fala torrencial o assunto que lhe desse na telha. "Ele

provocou uma revolução. Rompeu com a idéia de que tudo

na TV é controlado. O Abertura acaba com a era da tele-

visão bem-comportada", afirma Regina Mota, autora de A

Épica Eletrônica de Glauber - Um Estudo sobre Cinema e

TV. Regina aponta o impacto do Abertura nas jovens ge-

rações do início da década de 1980. Entre seus integran-

tes havia jovens que logo demarcariam território na tele-

visão, como Marcelo Ias, Regina Case e Marcelo Madurei-

ra - o pirotécnico que atíçou fogo no fla-flu glauberiano.

Tas criou, no início dos anos 80, a produtora Olhar Eletrô-

nico, cuja referência foi o Abertura. "O que ele fez na televisão

muitas vezes supera o gue ele fez no cinema", diz Tas, atual-

mente à frente do programa COC, da Bandeirantes. Ali se po-

dem ver resquícios do Abertura, como perguntas incisivas a

autoridades. Tas vai mais longe: "O Glauber já estava fazendo

o YouTube naquela época. Ele cria uma segunda narrativa que

é mais interessante do que o próprio personagem que entre-
vistava. Urna linguagem não-linear como a internet".

Madureira deixa claro que, embora não goste dos filmes

- "com exceção de Di Cavalcanti", filmado durante o velório

do pintor -, admira o Glauber da TV. "Gostava de assistir às

suas performances no Abertura fazendo mirabolantes aná-

lises de conjuntura", disse. Até hoje, a discussão em torno

de Glauber Rocha é muito passional. O grande personagem

que ele criou passou à história como mito. Está na hora de
discutir de forma desapaixonada a relevância da sua obra.



ATO 1 -A VOLTA AO MUNDO DE MOSCOU A
HOLLYWOOD

Em 1972, ano 1 da epopéia de quase dez anos que seria

sua obra final, Glauber vinha de uma temporada em Cuba,

cheio de idéias e muito animado com seus contatos estran-

geiros. Produtores ingleses e franceses deram-lhe 10 mil

dólares de adiantamento, eGIauber viajou para o Chile,onde

se encontrou com Norma Bengell e prometeu filmá-la nua,

correndo ao lado de um guerri lheiro na cordilheira dos An-

des. De volta à França, apresentou um projeto que custaria

US$ 20 milhões e foi logo rejeitado como "improduzível".

Desiludido, deixou Paris em 1973, a convite de Rodolfo Eche-

verría, diretor do Banco dei Cine mexicano, interessado em

filmar o projeto. O México, além de ter criado um cinema

tragicómico, cultiva a tradição de abrigar cineastas sem pá-

tria e sem dinheiro. Foi lá que o russo Sergei Eisenstein ro-

dou seu belo, infeliz e inconcluso /'Que Viva México!, entre

1931 e 1932, e Luis Bunuel viveu 18 anos de sua fértil carrei-

ra internacional.

Glauber passou um mês excitado com a promessa de

Echeverría, até que ouviu por telefone: "A censura proibiu o

roteiro". Irado, deu entrevistas denunciando a "ditadura me-

xicana", e lhe sugeriram, sem sutileza, que fosse cavar dinhei-

ro em outro lugar. I rno Garcia Borges, chefe da censura e vi-

lão da história, saiu também dando entrevistas para se expli-

car: "O filme não tem pé nem cabeça", disse. Glauber voou

para Roma, dirigiu o curta-metragem Claro e estava disposto

a esquecer o assunto guando A Idade da Terra voltou a lhe dar

coceiras. Desprezou os roteiros anteriores e viajou para Mos-

cou, onde nlo conhecia ninguém. Do hotel ligou (não se sabe

em que língua) para a Mosfilm, a empresa estatal de cinema,

avisando que havia chegado. Durante seis dias foi visitado por

uma funcionária de nome Natasha, especialista em Machado

de Assis, que lhe mostrou as praças e monumentos da cidade.

Pediram-lhe referências e ele deu a que tinha. "Luís Carlos

Prestes, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro,

deve ter ouvido falar de mim", informou. O Cavaleiro da Espe-

rança não apenas ouvira falar como compareceu a uma ses-

são dupla, numa sala vip da Mosfilm, de Deus e o Diabo e O

Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Prestes foi em-

bora, elogiando, e Glauber voltou ao seu hotel, esperando.

Quando o chamaram para conversar, pediram, naturalmente,

que levasse um roteiro. Glauber inventou um roteiro falado,

de uma hora, traduzido por Natasha para os burocratas da



Mosfilm, que não se impressionaram. Glauber tentou degelá-

los fazendo uma comparação audaciosa: "Aconteceu comigo

o mesmo que aconteceu com Eisenstein no México". Os ouvin-

tes não entenderam, mas mesmo assim houve mais uma exi-

bição de Deus e o Diabo na Mosfilm. Os burotecnocratas gos-

taram outra vez. Mas deixaram claro, também outra vez, que

queriam um roteiro - ou isto ou nada. E aproveitaram para

lembrar, educadamente, que o inverno estava chegando.

Glauber não se abateu e radicalizou no seu tour caça-ní-

queis pelo mundo. De Moscou saltou para Hollywood, com

escala em Paris, para desfazer um casamento "que já esta-

va enchendo o saco". Ele tinha amigos no paraíso de astros

e estrelas: Martin Scorsese, o diretor de Taxi Driver, e Fran-

cis Ford Coppola, o perdulário que abalara a indústria com

os US$ 40 milhões torrados em Apocalipse Now. Hollywood,

seguindo também uma tradição, continuava sorrindo para

os estrangeiros. O francês Louis Malle estava lá filmando

Pretty Baby, e o checo Milos Forman preparava sua versão

do musical Ha/r, depois do sucesso com Um Estranho no Ni-

nho. Scorsese começou a circular com Glauber e o apresen-

tou ao presidente da United Artists, Michael Medavoy, que o

recebeu com saudação do mais puro nonsense: "Vi Terra em

Transe. É fantástico. Parece um filme de Antonioni". Robert

De Niro, testemunha dessa cena, contou depois gue Meda-

voy parecia sinceramente interessado em Glauber, embora

só conhecesse seus filmes de ouvir falar. O presidente da

United, no entanto, bateu na mesma tecla que infernizara

Glauber pelo mundo afora. "Manda o roteiro que eu produ-

zo seu filme", disse. Glauber ficou passeando pela cidade com

a nova namorada, Connie, enquanto tentava, sem nenhuma

vontade, produzir mais um script. Foi jantar na casa de Milos

Forman, e este o recebeu de braços abertos e veneno na lín-

gua: "Quem diria, Glauber Rocha em Hollywood! Você ficou

louco? Você é comunista, o que está fazendo aqui?". Termi-

nada a brincadeira, chamou Glauber num canto e sussurrou:
"Isto aqui é o céu dos diretores socialistas".

Mas não era. Medavoy, frustrado com o roteiro que

Glauber acaba rã escrevendo, foi polido mas sincero: "Seu

filme é a favor da revolução socialista e contra o imperia-

lismo. Isso não podemos admitir". No entanto, ponderou,

se Glauber estivesse interessado em algum outro tipo de

trabalho, como, por exemplo, faroestes ou filmes de aven-

turas "normais", coisas assim, movimentadas, voltariam
a conversar. Não conversaram.



Quando voltou ao Brasil, descobriu que sua peregrina-
ção estava longe do fim. Em novembro de 1976, entregou à
Embrafilme o pedido de financiamento de O Guarani, ao cus-
to de 4,6 milhões de cruzeiros; em abril de 1977, mandou
trocar esse pedido pelo de A Idade da Terra, avaliado em 8,5
milhões de cruzeiros, mas a empresa pediu que ele baixas-
se o orçamento para 3,6 milhões. Glauber estava em Brasí-
lia, escrevendo um artigo para o Correio Braziliense, quan-
do lhe telefonaram do gabinete de Ney Braga, ministro da
Educação. O ministro parecia emocionado. Chamou Glauber
de "grande intelectual", mas como resposta foi encostado
na parede: "Vou poder fazer o meu filme ou não? Me diga,
senão eu saio do Brasil agora e vou para a Bolívia". Ney Bra-
ga prometeu que tomaria providências, e em junho Glauber
apresentou novo orçamento, de 6 milhões de cruzeiros.

Em setembro, o pedido recebeu parecer favorável, mas
o dinheiro não apareceu. Segundo Glauber, só havia um ca-
minho: tomar o poder. Assim, numa manhã de outubro, ele
chegou ao prédio da Embrafilme, no centro do Rio, avisou
ao porteiro que era o novo presidente ali, sentou-se na ca-
deira de Roberto Farias e, por telefone, começou a convo-
car os cineastas "para uma reunião importantíssima". Li-

gou para Farias e lhe disse: "Olha aqui, Roberto, eu acabei
de ocupar a direção da Embrafilme. O senhor está demiti-
do porque está me sacaneando". O golpe de brincadeira,
claro, não ajudou em nada a apressar o dinheiro.

A lentidão burocrática ajudou a alimentar em Glauber
a idéia de que estava sendo perseguido. A morte recente
da irmã, Anecy, o atormentava dia e noite. Ele chegou ao

"desespero", como disse, ao saber que o financiamento ha-
via saído, mas que Roberto Farias viajara para a Europa
porque, segundo lhe disseram, "preferia a morte" a assi-
nar a papelada de A idade da Terra. Perseguição, asfixia,
morte. Glauber não esquecia que, depois que Anecy caíra
no poço do elevador, o próximo cadáver dentro de sua casa
seria o dele. Era o que não cansava de avisar. Como era
possível criar alguma coisa num clima assim?

ATO 2 - DUELOS COM NORMA BENGELL E
JECEVALADÃO

A eguipe só se reuniu em Salvador quando Glauber
se declarou curado de todos os seus males. E foi num cli-
ma de entusiasmo que partiram todos para as cenas ini-
ciais de A Idade da Terra, no dia da procissão de Nossa



Senhora da Conceição da Praia. Glauber vestia calção.

Jece Valadao, com uma calça de mescla surrada, cami-

são branco e um cocar de índio na cabeça, estava emo-

cionado. Havia largado tudo no Rio - sua casa, seu pres-

tígio conseguido em mais de 60 filmes e sua próspera

produtora, a Magnus - desde que Glauber o procurara

para falar do filme. Glauber queria que Jece fizesse "um

Jesus Cristo apocalíptico" e o obrigou a ler a Bíblia em

vez de um roteiro. E ali, no primeiro dia de filmagem, com

a procissão andando e Glauber filmando, Jece tratou de

improvisar suas falas até que um congregado mariano

chegou até ele e convidou-o em voz baixa para que des-

se o fora. "Some daqui porque você só faz filme porno-

gráfico", ordenou. Jece murmurou entre dentes: "Não

saio de jeito nenhum. Meu trabalho é sério. Se fosse por-

nográfico, convidaria sua mãe e sua irmã para contrace-

narem comigo". Provocado, foi sendo cada vez menos

Jesus Cristo e mais Jece Valadao. Até que um homem

forte, de paletó, encostou-lhe um revólver escondido no

bolso e ameaçou-o de morte. Jece, tomado de pavor, er-

gueu a voz: "Silvério, você vai me dar um tiro aqui dian-

te desta testemunha, que é padroeira do Brasil!".

A multidão se animou. Jece pegou a deixa e continuou

o discurso: "Porque eles pensam que a santa é deles. A

santa não é de ninguém. A santa é do povo!".

Glauber estava fascinado. A câmera rodava e Sílvia

Alencar, encarregada do som direto, caiu em pranto por-

que não conseguiu gravar bem nem o discurso de Jece

nem as ordens de Glauber.

Deveria estar escrito em algum ponto do roteiro que ele

e Norma Bengell se enfrentariam num duelo mortal. Norma

chegou à Bahia de carro, aconselhada por Glauber, que pres-

creveu a viagem por terra para que ela "se encharcasse de

Brasil". Ele lhe prometera um papel no Chile - lembram? - e

ela ficaria nua com a cordilheira dos Andes ao fundo e um

guerrilheiro ao seu lado. Não deu certo, mas ela ainda se lem-

brava. "Por que não agora? Era uma esperança", contou de-

pois. Estava ansiosa por encontrar "o ser livre solto no ar",

o "poeta que rompe estruturas", como ainda hoje o chama

carinhosamente. Glauber recebeu-a com entusiasmo, mas

com poucas palavras. "Você vai ser uma rainha. Lê aí umas

mulheres afro-asiaticas", ele lhe disse. Assim como todos os

atores de A Idade da Terra, ela possuía uma noção muito

vaga da sua personagem. Inventou uma certa afro-alemoín-



dia e duas vezes tentou filmar, sem conseguir. O diretor man-
dou: "Faz aí um sapatão, um agente da ClA, qualquer coisa".
Ela decidiu imitar a si mesma. Com a voz sexy dos tempos
em que era vedete na mítica companhia de Carlos Machado,
cantou um frevo de sua autoria: "Como eu queria fazer pra
você/ Uma canção de amor/ Onde existissem arcos floridos,
mares verrnelhos/Céus coloridos."

Glauber desaprovou. Ela partiu para a expressão cor-
poral. Jogou a cabeça para baixo, foi subindo devagar e,
quando sentiu a câmera quase em close, gritou: "Matai".

Glauber f icou possesso. Norma fez então o papel de
um índio que se transformava numa feminista e dava um
grito de guerra. Foi despedida. Voltou, tentou de novo, foi
despedida de novo. No espelho do camarim, deixou inscri-
ta com batom a lápide de sua passagem pelo filme: "Nor-

ma Bengell, 1935-1978".

ATO 3 - "EU HEI DE MATÁ-LO COM MINHAS
PRÓPRIAS MÃOS"

As filmagens ter minaram no dia 6 de fevereiro de 1978.
A Idade da Terra deveria ter cinco horas de duração, e a
Embrafilme, que começara com 30% da produção, tornou-

se gradativamente dona do fi lme todo. A equipe, que che-
gara a ter 37 pessoas, resumiu-se no fim a três: um mon-
tador, um administrador e o diretor. Glauber passou os 14
meses seguintes trabalhando os enormes blocos de pelí-
cula, tentando reduzi-los e dar-lhes urna ordem qualquer.
Em maio, quase no fim dos trabalhos, o pai de Glauber
morreu. Ele ficou outra vez deprimido porque sonhava
mostrar-lhe A Idade da Terra. Seu contrato de trabalho
agonizava e sentiu-se abandonado como nunca. Precisa-
va cuidar da vida. Estava com 41 anos, ganhava salário de
50 mil cruzeiros por mês e a família aumentava. Do come-
ço ao fim de A idade da Terra, Glauber teve três filhos, dois
deles com sua então mulher, Paula Gaetan, que é cenógra-
fa do filme. Temendo um ato terrorista contra ele e as
crianças, mudou-se para o hotel em Ipanema. Decidiu: as-
sim gue A Idade da Terra ficasse pronto, iria com a família
para o Festival de Veneza e depois passaria outra tempo-
rada na Europa. No estúdio, em Botafogo, ele era espera-
do, portanto, com alguma ansiedade para o ato final de,4
Idade da Terra.

O meio cinematográfico, que costuma ser especialmen-
te impiedoso com seus gênios, como se eles proliferassem



do Oiapoque ao Chui, apostava que aquele momento não

chegaria jamais. Arnaldo Jabor, velho amigo, foi quase agre-

dido quando disse que "só podia ser brincadeira" a obsessão

de Glauber com atentados que estariam sendo planejados

contra ele. Jabor, que estava no estúdio dublando seu filme

Eu Te Amo, tem quase dois metros de altura e reagiu à sua

altura: "Eu hei de matá-lo com minhas próprias mãos".

A manhã do dia 30 de julho de 1980 estava muito quen-

te e Glauber, muito cansado, já cedo. Havia passado nove

anos, quase três só em filmagem e montagem, cuidando de

A Idade da Terra, e esperava que nas horas seguintes daque-

le dia a história estivesse liquidada. Preparava-se para a úl-

tima sessão de montagem do filme, que seria feita no labo-

ratório carioca Líder. E depois? "Eu vou embora", disse vá-

rias vezes enquanto olhava o mar, da janela de um táxi. Pas-

sou num apartamento onde havia morado antes, para pegar

algumas coisas que tinha deixado lá, e seguiu para a sede da

hoje extinta Embrafilme, no centro da cidade, onde iria pre-

encher sua inscrição no Festival de Veneza, que começaria

no mês seguinte. De tarde, chegou em outro táxi ao estúdio

em Botafogo para seu último embate com A Idade da Terra.

Glauber chegou às três horas da tarde, não cumprimen-

tou ninguém e trancou-se com o técnico de som Nelson, para

misturar o tal barulho de avião com música. As cinco em

ponto, Glauber deu os trabalhos por encerrados e saiu da

sala, em silêncio, e outra vez não se despediu de ninguém.

A nova geração olhou-o indo para a rua, quieta diante do

grande dinossauro-jovem ainda e já pré-histórico. Glauber

murmurou que sentia saudade de casa e só queria,, naque-

le momento, estar no hotel, com a mulher e os filhos.

Vestido num terno cinza amarrotado e numa camisa

branca desabotoada, com os pelos do peito à mostra, comeu

uma empada com guaraná no balcão da padaria em frente.

Parecia feliz. "Ficou um filme muito bom", ele disse, pautan-

do os dentes. "Muito bom mesmo", repetiu na calçada, en-

quanto acenava para um táxi. Entrou nele e foi para casa.

GERALDO MAYRINK é escritor e jornalista.

O FILME

Caixa com A Idade da Terra, O Dragão da Maldade

contra o Santo Guerreiro, Terra em Transe e Barra-

vento. RioFilmes. Lançamento em maio.
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