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Precisamos falar de 
Glauber Rocha

Ivonete Pinto

Docente nos cursos de Cinema da UFPel; Editora da revista Teorema

Demonstração cabal de que o cineasta baiano continua vivo é o 

lançamento do livro “Glauber Rocha – Cinema, estética e revolu-

ção”. Morto há 35 anos, Glauber continua rendendo reflexões so-

bre os rumos do cinema brasileiro, bem a propósito do que indica 

o subtítulo desta publicação assinada pelo professor de filosofia 

da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e crítico de cine-

ma Humberto Pereira da Silva.

Se o principal mentor do cinema novo foi tema de autores como 

Ismail Xavier, Jean-Claude Bernardet, José Carlos Avellar, Ivana 

Bentes e tantos outros teóricos, neste livro da Paco Editorial temos 

a chance de perceber o cinema e os escritos de Glauber pelo viés 

de uma revisão que contempla o cineasta e o provocador (afinal, 

difícil separar estas dimensões em Glauber). O propósito editorial 

é bem claro: apresentar Glauber às novas gerações, informando 

sobre a biografia de Glauber e relacionando-a a sua obra. Assim, 

se o leitor tem acesso a, por exemplo, a fase de estudante de Glau-

ber, em Vitória da Conquista, ao mesmo tempo é possível perceber 

que um elemento de implicações estéticas e de linguagem como o 

uso da alegoria em seus filmes, possa ter uma relação com a infân-

cia do biografado e sua formação religiosa. Talvez poucos saibam, 

mas Glauber Rocha já quis um dia ser pastor! O líder messiânico 

de Deus e o Diabo na Terra do Sol, santo Sebastião, ganha outro 

contorno quando nos deparamos com esta relação.

Um livro de poucas páginas, mas que consegue incluir inclusive os 

anos de exílio e as produções internacionais de Glauber, Leão de 

Sete Cabeças (produção ítalo-francesa filmada no Congo) e Ca-

bezas Cortadas (filmado na Espanha, em co-produção com o Bra-

sil). O “apoio” aos militares é outro tema abordado, sempre com 

elegância e profundidade. O legado de Glauber, que viveu apenas 

42 anos, é recuperado por Humberto Pereira da Silva ao registrar 

uma sintética fala de Darcy Ribeiro no enterro do cineasta, no Rio 

de Janeiro: “Estamos aqui, Glauber, para te sepultar. É a fatalidade 

que faz com que os velhos sepultem os novos, as mães os filhos, 

e nós medíocres, sepultemos o gênio. Sim, um dia floriu um gênio 

aqui. Neste País ele viveu sua breve vida”.

Como nota de pé de página, vale também registrar o lançamento 

de Cinema Novo, documentário do filho de Glauber, Eryk Rocha. 

No filme, Glauber é um dos personagens, mas cada vez que surge 

na tela não há como não identificá-lo como o grande nome desta 

que foi uma verdadeira revolução no cinema brasileiro.
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