
O Cinema Novo a partir de uma perspectiva intercultural 

Edilson Carlos Costa Correia1 

Resumo: Este artigo pretende tratar o movimento do Nuevo Cine Latino-americano como perspectiva de 

descolonização e expressão cinematográfica contra-hegemônica à imagem do cinema dominante, que tem como 

finalidade, entre outras coisas, o domínio de todos e quaisquer tipos de manifestações culturais dos povos 

colonizados. Assim, este trabalho visa entender o cinema como forma de conhecimento no campo da História. 

Neste sentido, a presente pesquisa analisará o filme Terra em transe de Glauber Rocha (1967) em perspectiva de 

crítica ao cinema dominante ocidental, em contraposição à colonialidade do saber2. 
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Abstract: This article intends to address the movement of Nuevo Cine Latino-American perspective as 
decolonization and cinematic expression counterhegemonic the dominant image of the film, which aims, among 
other things, the domain of any and all kinds of cultural manifestations of colonized peoples . This study aims to 
understand the film as a form of knowledge in the field of history. In this sense, this research will analyze the 
film Land in Anguish of Glauber Rocha (1967) in view of criticism of dominant Western film, as opposed to the 
coloniality of knowledge. 
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Apresentamos o movimento do Cinema Novo como expressão cinematográfica contra-

hegemônica à imagem do cinema dominante como expressão cultural, que tem como 

finalidade dominar todos e quaisquer tipos de manifestações culturais dos povos colonizados. 

Nesta perspectiva, propomos que o cinema é uma forma de conhecimento. Como proposta de 

descolonização e outros saberes, foi iniciado por um grupo de investigação denominado grupo 

modernidade/colonialidade como inteligentísia3 latino-americana que apresentou um projeto 

                                                             
1 Mestrando no curso de História. Universidade Federal de Goiás. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Faculdade de História. Programa de Pós-Graduação em História. Linha de Pesquisa: Fronteiras, 
Interculturalidades e Ensino de História.  
2 A colonialidade do Saber nos revela, ainda, que, para além do legado de desigualdade e injustiça sociais 
profundos do colonialismo e do imperialismo, já assinalados pela teoria da dependência e outras, há um legado 
epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que 
vivemos e das epistemes que lhes são próprias. Como nos disse Walter Mignolo, o fato de os gregos terem 
inventado o pensamento filosófico, não quer dizer que tenham inventado O Pensamento. O pensamento está em 
todos os lugares onde os diferentes povos e suas cultura se desenvolveram e, assim, são múltiplas as epistemes 
com seus muitos mundos de vida. Há, assim, uma diversidade epistêmica que comporta todo o patrimônio da 
humanidade acerca da vida, das águas, da terra, do fogo, do ar, dos homens. (PORTO-GONÇALVES In: 
LANDER, 2005 p. 3). 
3 O termo intelligentsia ou intelligentzia usualmente refere-se a uma categoria ou grupo de pessoas engajadas 
em trabalho intelectual complexo e criativo direcionado ao desenvolvimento e disseminação da cultura, 
abrangendo trabalhadores intelectuais. “Grupo social cuja tarefa específica consiste em dotar uma dada 
sociedade de uma interpretação do mundo”. Ver LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil, p. 19-20. 



em contraposição à colonialidade do poder4. O grupo colonialidade/modernidade composto 

por intelectuais acadêmicos, não apenas por latinos, reuniram-se em ensaios e artigos 

científicos para discutir a questão da dominação e dependência cultural das culturas situadas 

abaixo da linha do Equador em contraposição às epistemologias das meta-narrativas 

eurocêntricas.  
Modernidad / colonialidad es una categoria analítica de la matriz colonial de poder, 
la categoria decolonialidad amplía el marco y los objetivos del proyecto. No 
obstante, la conceptualización misma de la colonialidad como constitutiva de la 
modernidade es ya el pensamento decolonial en marcha. (...) El argumento básico 
(casi um silogismo) es el siguiente: si la colonialidad es constitutiva de la 
modernidad, puesto que la retórica salvacionista de la modernidad presupone ya la 
lógica opresiva y condenatoria de la colonialidad (de ahí los damnés de Fanon), esa 
lógica opresiva produce una energía de descontento, de desconfianza, de 
desprendimíento entre quienes reaccionan ante la violencia imperial. Essa energía se 
traduce en proyectos decoloniales que, en última instancia, también son constitutivos 
de la modernidade. (MIGNOLO In: CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 26). 

Também no final dos anos de 1950, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo 

César Saraceni, Leon Hirszman, Carlos Diegues e David Neves – cineastas brasileiros 

considerados os fundadores do Cinema Novo e começaram sua trajetória como cinéfilos 

frequentadores de cineclubes – se tornaram os percussores de um projeto cinematográfico. 

Este grupo tinha como objetivo defender um movimento coletivo em forma de expressão 

estética e cultural, com a intensão de ultrapassar as fronteiras culturais do regionalismo, e 

difundir uma interlocução nacional e internacional usando uma linguagem nacionalista e 

autêntica, como expressão da cultura brasileira, na intenção de recuperar a história do Brasil 

por meio do cinema, em resposta à “situação colonial” vigente no país. A proposta era 

conhecer a própria história, tomar consciência da colonização e transformar tudo isso uma 

realidade reconhecida em seus diversos aspectos (social, político e cultural) de modo a 

construir uma nova realidade por meio do cinema, como parte de um ideário revolucionário 

em oposição à situação de colonizados e ao complexo de inferioridade. 

A filmografia de Glauber Rocha tem como característica principal a representação das 

diversidades culturais, com traços marcantes do expressionismo caboclo, do sincretismo 

                                                             
4 “Um dos conceitos chaves para a teoria da descolonização é a colonialidade do poder, de Anibal Quijano. A 
colonialidade do poder é o padrão de poder que se constitui juntamente com o capitalismo moderno/colonial 
eurocentrado, que teve início com a conquista da América em 1492. O world-system moderno/colonial, que se 
constituiu a partir daquela data, deu origem a um novo padrão de poder mundial fundamentado na ideia de raça, 
que passou classificar a população mundial, produzindo identidades raciais historicamente novas que passariam, 
por sua vez, a ficar associadas a hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes aos padrões de 
dominação”. (Joaze Bernardinho-Costa, Colonialidade do poder e subalternidade: o sindicatos das trabalhadoras 
domésticas no Brasil. Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, nº. 14, enero-junio, 2007, p. 314, disponível em: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=159114257002). 



religioso ante uma Estética da fome5 (como ideologia de um discurso que apresentasse a 

essência do Brasil), e um descortinar que retira o véu ocultador da verdadeira realidade 

fantasmagórica que assombra a política brasileira. A filmografia de Glauber tem um 

compromisso com a realidade nacional, apresentando uma visão profunda do conhecimento 

cinematográfico. A visão glauberiana inclui apreensão de peculiaridades dentro da visão 

social – e verdadeira identidade nacional – representada culturalmente nas crenças religiosas 

dos sincretismos da mestiçagem, das danças, da musicalidade e dos costumes. Em Terra em 

Transe, por exemplo, a trama se desenvolve em toda sua extensão no ritmo de carnaval e 

remonta ao contexto de uma realidade nacional e a paixão pelo carnaval como representação 

da cultura nacional. 

O Cinema Novo teve em Glauber Rocha um dos seus principais defensores e foi um 

projeto esteticamente original. Nos anos 1960, os cineastas latinos-americanos, Tomás 

Gutiérres Alea, Glauber Rocha, Fernando Solanas, Fernando Biri, Miguel Littín e Julio García 

Espinosa, ao discutirem a criação do Cinema Novo latino-americano, compartilhavam de uma 

proposta esteticamente original, com o desafio de forjar uma identidade própria, que refletisse 

sobre  problemas próprios da América Latina, como o subdesenvolvimento, o abuso de poder, 

as desigualdades sociais, o autoritarismo, a luta pela democracia. O cinema seria aqui o 

interlocutor dessas questões e o agente intelectual em defesa de um cinema verdadeiramente 

artístico, ideológico e combatente. Glauber Rocha, ao pensar o Cinema Novo como fenômeno 

dos povos colonizados, com pensamento extensivo para toda América Latina, objetiva a 

propagação dessa ideia “como um germe”. Assim, escreveu na Estética da fome: 

Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, 
a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde 
houver um cineasta, de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a 
pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu 
tempo, aí haverá um germe do Cinema Novo. A definição é esta e por esta 
definição o Cinema Novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso 
do Cinema Industrial é com a mentira e com a exploração. A integração 
econômica e industrial do Cinema Novo depende da liberdade da América 
Latina. Para esta liberdade, o Cinema Novo empenha-se, em nome de si 
próprio, de seus mais próximos e dispersos integrantes, dos mais burros aos 
mais talentosos, dos mais fracos aos mais fortes. É uma questão de moral, 
que se refletirá nos filmes, no tempo de filmar um homem ou uma casa, no 
detalhe que observar na moral, eu pregar: não é um filme, mas um conjunto 

                                                             
5 “Estética da fome foi publicado na Revista Civilização Brasileira nº 3, Rio de Janeiro, julho de 1965, e logo 
traduzido e divulgado em todo o mundo. Em livro, apareceu pela primeira vez em 1967, em Terzo Mondo e 
Comunistà Mondiale (Editore Marzorati, Milão, 504 páginas). Seis meses depois da apresentação no seminário 
Terzo Mondo e Comunitá Mondiale, foi publicado dentro da Rassegna del Cinema Latino Americano, 
organizada pelo Counbianum em Gênova (Avellar In: NOTAS p. 106, 1995)”. 



de filmes em evolução que dará, por fim, ao público, a consciência de sua 
própria miséria. (...) O cinema novo é um projeto que se realiza na política da 
fome, e sofre por isto mesmo, todas as fraquezas consequentes de sua 
existência (ROCHA, In: AVELLAR, 1995 p. 85). 

 Glauber Rocha ainda manteve uma estreita relação com o cinema cubano, desde o 

início dos anos 1960, mediada pela amizade com Alfredo Guevara, diretor do Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), fundado em 1959 após a queda de 

Fulgêncio Batista. A amizade entre os dois começou em função da proposta de Glauber 

constituir um cinema latino-americano com identidade própria.  Os projetos do ICAIC tinham 

a pretensão de divulgar o cinema cubano como meio de propaganda da Revolução cubana e 

do Exército Rebelde. A lei de criação do ICAIC foi publicada oficialmente em 20 de março de 

1959, na Gaceta Oficial de la República. Nela constavam princípios de conscientização 

política e o cinema devia construir uma chamada à consciência, contribuir no combate a 

ignorância, solucionar problemas, formular soluções e expor dramas contemporâneos dos 

grandes conflitos do homem e da humanidade. O Cinema Novo brasileiro era visto como 

inspiração. Faziam parte também desse projeto o cineasta Júlio García Spinosa, e o seu por 

um cine imperfecto, Fernando Birri, em defesa de um Cinema urgente, Fernando Solanas e 

Octavio Genttino, com o hacia um tercer cine, Jorge Sanjinés e o El cine junto al Pueblo, 

Tomás Gutiérrez Alea, com La dialética del espectador e por fim Glauber Rocha, com A 

estética da fome (VILLAÇA, 2002). 

Neste contexto social, Glauber Rocha voltou-se para aquela experiência de trabalhar a 

relação entre fome–religião–violência, que legitima a resposta do oprimido e evidencia no 

Brasil uma tradição de rebeldia que nega a versão oficial de uma índole pacífica do povo. No 

momento anterior ao golpe militar de 1964, de luta pelas reformas de base, com a questão 

agrária no centro das discussões, o Cinema Novo encontrou um motivo sobre a discussão da 

mentalidade do oprimido no Brasil que fosse capaz de entender a relutância do povo em 

assumir uma postura revolucionaria. Naquele momento de crise política, Terra em Transe 

dava ênfase às discussões que estavam voltadas para o entendimento da consciência e 

alienação, e colocou em pauta temas incômodos que refletiam o fracasso do projeto 

revolucionário, o que resultou numa síntese de “descaminhos” da história, com uma imagem 

infernal da elite, depois de abrir espaço para a crítica irônica da direita conservadora (Xavier, 

2001, p.28).   



Glauber Rocha, como rebento da geração que sofreu o impacto do 

desenvolvimentismo da era JK, Jânio e Jango e as trevas do regime militar, teve uma 

compreensão peculiar da realidade social brasileira. Glauber era mais que um cineasta: na 

realidade, foi um intelectual que entendeu seu próprio tempo. Defensor de uma cultura 

nacional e de apurado senso crítico, vê no eurocentrismo e no imperialismo americano a 

missão principal de civilizar a seus modos outras culturas a qualquer custo, principalmente 

pela tentativa de imposição intelectual, que tenta solapar outras práticas, ocultando ou 

condenando-as com idolatrias e heresias, fazendo com que esqueçam sua própria identidade. 

Tal fenômeno significou o apagamento ou encobrimento das culturas “subalternas”. Está 

presente na filmografia de Glauber o conceito de cinema arte, como defendia Eisenstein, no 

cinema russo. Há semelhanças na estética de cada filme: o olhar do diretor e a relação entre 

atores e câmeras; a captura feita pela câmera das expressões faciais e todos os gestos dos 

atores como forma teatral; e também a poesia como expressão de arte e política. Entretanto, a 

poesia é marcante e sobrepuja a política, porém, com traços ou semelhanças com os faroestes 

de Sérgio Leone, como no filme Era uma vez no Oeste e também com Michelangelo 

Antonioni com sua sequência de longos olhares. 

Percebe-se uma melancolia na representação da fome, do sincretismo religioso e da 

pobreza, fenômeno provocado pela falta de perspectiva que se projeta na crença religiosa 

quaisquer sentimentos e esperanças depositados pela fé em líderes políticos e religiosos. O 

cinema de Glauber não é somente uma expressão da resistência ao capitalismo imperialista 

europeu ou americano, mas também um compromisso com a verdade e a realidade brasileira, 

como forma de denuncia à corrupção política e religiosa, à miséria e a fome, não apenas a 

fome de alimentos, mais também uma fome de justiça representada por seus personagens, que 

representam toda a complexidade e ambiguidade da natureza humana de luta pela 

sobrevivência e o conflito interno, como o personagem Paulo Martins em Terra em Transe. 

No início dos anos 1960, o Cinema Novo expressou sua direta relação com o 
momento político em filmes onde falou a voz do intelectual militante, 
sobreposta à do profissional de cinema. Assumindo uma forte tônica de 
recusa do cinema industrial – terreno do colonizador, espaço de censura 
ideológica e estética – , o Cinema Novo foi a versão brasileira de uma 
política de autor que procurou destruir o mito da técnica e da burocracia da 
produção, em nome da vida, da atualidade e da criação.  Aqui, atualidade era 
a realidade brasileira, vida era o engajamento ideológico, criação era buscar 
uma linguagem adequada às condições precárias e capaz de exprimir uma 
visão desalienadora, crítica, da experiência social. Tal busca se traduziu na 
“estética da fome”, na qual escassez de recursos técnicos se transformou em 



força expressiva e o cineasta encontrou a linguagem e sintonia com os seus 
temas (Xavier, 2001, pp. 57-58). 

 

Propomos a análise do filme Terra em Transe, de 1967 em contraposição a 

colonialidade do saber, e como proposta da interculturalidade6 latino-americana de 

descoloniazação do saber. O filme tem como espaço geográfico um país imaginário com o 

nome de Eldorado, como em A Utopia, de Thomas More (uma ilha imaginária e personagens 

imaginados com base no conhecimento de Américo Vespúcio e experiência nos costumes das 

civilizações indígenas do Novo Mundo, como pretensão de justiça social e igualdades de 

direitos). A Utopia se tornou um marco renascentista e uma espécie de sonho intangível, 

possível apenas no imaginário. Eldorado é imaginário apenas no nome, o contexto social é 

bem real e quaisquer semelhanças são propositais.  Foi por esse fato que Terra em Transe foi 

um filme considerado subversivo pelo regime militar. 

 “Terra em Transe foi um autêntico choque, para artistas e intelectuais de esquerda, em 

sua crítica ao populismo como máscara pseudo-democrática carnavalesca, a representação dos 

conflitos políticos que inclui conspiração da direita e o projeto da esquerda como um ‘transe 

dos místicos’” (Xavier, 2001, p.63). Sua figuração distorcida com falsos chavões assumindo 

valores culturais privilegiados de espaços e personagens simbólicos que representam uma 

identidade nacional com excessos e histerias na figura de Paulo Martins, uma personagem 

intelectual poeta-político, contraditório e ambíguo. 

A personagem central, Paulo Martins, condensa contradições que não lhe são 
exclusivas, havendo a todo o momento uma ressonância entre seu suposto delírio e a 
atmosfera geral de transe que marca todo o processo político. Em Eldorado, a 
convulsão social é temperada pela relação com a natureza tropical e pela incidência 
de uma formação colonial que mesclou culturas e religiões num amálgama 
subterrâneo, sob a capa do referencial dominante da civilização europeia. Espaço 
peculiar de um entrelaçamento de culturas, de violências arbitradas pelo capital (e o 
que mais?), Eldorado – América Latina traz uma ordem subjacente, mas seu rosto é 
embaralhado, feito de misérias e palácios, de coesão própria ao delírio da festa que 
atropela o discurso político, de uma multidão de traços que Glauber integra em seu 
movimento barroco que desestabiliza referências. Este filme leva ao limite a tensão 

                                                             
6 “El concepto de Interculturalidad tiene una signifcación em América Latina, y particularmente en Ecuador, 
ligada a geopolíticas de lugar y espacio, desde la histórica y actual resistencia de los indígenas y de los negros, 
hasta sus construcciones de um proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la 
descolonización y a la transformación. Mas que la idea simple de interrelación (o comunicación, como 
generalmente se lo entiende en Canadá, Europa y EE. UU.), la interculturalidad señala y significa procesos de 
costrucción de um conocimiento otro, de una prática política otra, de um poder social (y estatal) otro y de uma 
sociedade otra; una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un 
paradigma otro que es pensado a través de la praxis política”. (WALSH In: CASTRO-GÓMEZ, 
GROSFOGUEL, 2007, p. 47). 



entre buscar um princípio de unidade capaz de equacionar o todo e a vontade de tudo 
incluir que favorece uma visão fragmentária. Nesse sentido, é a expressão maior do 
que, no repensar o Brasil após a inversão de expectativas, caracterizou-se como 
“crises das totalizações históricas” (Xavier, 2001, p. 64-65). 

 Durante o Janguismo, havia uma agitação da iminência de um golpe militar, e João 

Goulart acreditava na organização das massas o que, porém, foi um fracasso. No filme, Paulo 

Martins crítica a fraqueza e covardia do povo representado, como crítica à esquerda e a 

dissidência entre a esquerda e as massas. Glauber defendia que seu filme não era um filme 

político e sim um filme sobre política. A narrativa fílmica é uma crítica à burguesia, à direita 

conservadora e à falta de organização das massas e de uma ideologia política capaz de 

unificar as forças políticas da esquerda. Dr. Paulo Martins, um burguês defensor da luta 

armada, propõe resistência ao golpe, que estava sendo imposto pelo regime militar ao 

governador e presidente eleito, Felipe Vieira, personagem ambígua, de postura contraditória 

que se apresenta conservador e religioso e, ao mesmo tempo, esquerdista. 

 A narrativa começa com a imposição da renúncia de Vieira e a crítica à ingenuidade da 

fé, marcha de bandeiras e a importância da fé representada pela presença de um sacerdote 

católico sempre ao lado dos representantes políticos. Em seguida, há um recorte no tempo que 

reconstitui toda história desde a construção do líder popular e sua trajetória política até o 

golpe. A situação política de Eldorado era de extrema pobreza e desigualdades sociais, 

faltavam escolas, crianças abandonadas, hospitais lotados e caos na saúde pública. Eldorado 

necessitava de um líder que representasse o povo que lutasse e defendesse as necessidades do 

povo. Paulo Martins apresenta Felipe Vieira ao povo, um líder popular que pertencia às 

categorias de baixo. Começou como vereador e estava ao lado das massas, ouvia seus 

problemas e suas reivindicações, sempre acompanhado por um sacerdote da Igreja e pelas 

multidões, conduzia crianças negras em seus braços, clara referência ao populismo da 

experiência democrática e às acaloradas campanhas para presidência da República de 1960, 

que tinha como protagonista o então candidato Jânio Quadros, símbolo maior do populismo 

no Brasil. O personagem Vieira tinha as características de Jânio Quadros, representado por 

Glauber com indumentárias brancas e um discurso em defesa das massas, que defendia 

eleições com os verdadeiros representantes do povo e que atendesse às necessidades imediatas 

do povo, como pão, escolas, saúde pública e o combate à corrupção como sua bandeira 

política. 



 Após as inflamadas campanhas, vem a responsabilidade do então governador de 

Alecrim em assumir as promessas de campanha do candidato. O governador assumiu uma 

postura bem diferente daquele que se colocava como defensor do povo e adotou uma política 

de repressão militar ao povo que o elegeu. Após a morte de Felício líder dos trabalhadores 

posseiros que reivindicavam o direito a posse de suas terras. Dr. Paulo Martins acorda do 

porre da insensatez das promessas de campanha de Felipe Vieira e entra em um conflito que 

representa a ambiguidade da natureza humana e cai na realidade ao depositar as esperanças na 

defesa de uma luta armada em favor das massas, depois de se aliar ao seu líder corrompido 

que agora persegue seu próprio povo, e não tinha nenhuma pretensão de mudar nada. Seu 

ideal revolucionário de combater o subdesenvolvimento econômico e mudar Eldorado na luta 

contra o conservadorismo de Dom Diaz, e aos ditames do capitalismo estrangeiro, e ao 

perceber que seu líder não pretendia mudar nada sofria uma ressaca moral. 

 Dr. Paulo alia-se ao poderoso Júlio Fontes dono de um império que representa um 

patrimônio maior que toda a riqueza de Eldorado, para atacar o senador Diaz, personagem 

marcante de Paulo Autram, que desnuda a verdadeira face do político brasileiro com sua 

ideologia de enriquecimento próprio e um homem que ocupou os principais cargos do país 

sem nenhum compromisso com o povo. Seu discurso era moralista, associado às práticas 

religiosas em defesa da moral e dos bons costumes. Aparece sempre com uma bandeira negra, 

sem nenhuma descrição representativa e um enorme crucifixo na mão direita encostada ao seu 

peito, discursa para si mesmo diante de um vale em cima das montanhas, o mais distante 

possível do povo. No início da trama, aparece observado por um colonizador europeu como 

representante dos interesses imperialistas. Não possuía nenhum compromisso partidário e com 

nenhum governante, seu compromisso é apenas consigo mesmo. Glauber descreve esse 

personagem e sua biografia política numa sequência de imagens narradas pela voz de um 

locutor que tem a pretensão de destruí-las publicamente com uma sátira irônica em que ele 

tripudiado povo que sofre, vive em uma grande mansão e esbanja riquezas. Em sua visão o 

povo lhe deve favores, sentado em cima de uma riqueza que pertencia ao povo. 

 Com o apoio de Júlio Fontes, persuadido por Diaz, planeja um golpe de Estado para 

assumir o poder sem dever nada ao povo a serviço do capital estrangeiro e das classes 

dominantes, apresentando um discurso em defesa da família e da Pátria. Diaz é coroado o 

imperador de Eldorado com o apoio da igreja e da imprensa nacional representando o capital 

estrangeiro. O colonizador estrangeiro é quem colocou a coroa sobre a cabeça de Diaz em 



uma clara referência ao golpe militar de 1964 em um ato ditatorial. Os personagens usavam 

trajes de carnaval e Diaz usava terno, foi coroado rei Momo, mas sua postura refere-se ao 

autoritarismo em referência a idade das trevas no Brasil, que foi o regime militar. Diaz, ao ser 

coroado, promete, pela força, a criação de uma nação pelo uso da força. 

 Terra em Transe é uma história de ficção em Eldorado, país imaginário com 

personagens fictícios de nomes mexicanos. Entretanto, sua contextualização política, social e 

religiosa não tem nada de fictício, suas personagens bem construídas reconstroem os fatos que 

antecederam o golpe militar de 1964. O filme é uma análise da sociedade e da história do 

Brasil. O enredo tem uma riqueza de dados impressionantes, as imagens possuem uma 

linguagem complexa e contraditória, reconstrói parte da história do Brasil com os temas do 

Populismo, Patriarcalismo, ética e caráter em busca dos signos que interpretam a sociedade 

dos anos de 1960. 

 O filme começa com o pedido de renúncia do governador de Alecrim recém-eleito 

presidente, e quem toma posse é seu adversário o Senador Diaz em uma cerimônia de 

coroação em referência ao regime ditatorial dos governos militares de 1964 a 1984. 

 O Brasil passava por um período de mudanças políticas e econômicas, enfrentava uma 

crise econômica devido à dívida externa do governo JK. João Goulart anuncia uma reforma 

agrária em comício na Central do Brasil em 13 de março de 1964, assustando a burguesia e a 

direita conservadora que permitiu o golpe, comandado pelo chefe do estado maior do exército 

o general Castelo Branco apoiado pela elite brasileira e pelo governo norte-americano. Jango 

esperava que as massas estivessem unificadas pelo partido comunista e decidiu não armar o 

povo, um pequeno setor do exército tentou armar o povo, mas não havia armas (Fausto, 2006 

pp. 252-256). Terra em Transe é uma resposta ao golpe e uma crítica à esquerda que se 

mostrava contraditória e incoerente, sem uma ideologia política definida, ao contrario da 

direita que defendia que o povo não poderia assumir o poder, ideologia bem definida e o filme 

retrata bem esse ideário e essa complexidade do momento político em que passava o Brasil. O 

filme apresenta uma narrativa com a caricatura do político carismático representado pelo 

personagem Vieira, como um dos exemplos mais brasileiros do populismo que Jânio Quadros.  

 O início da trama retrata a deposição de Vieira, em referência ao acontecimento do 

golpe de 1964 e a deposição de Jango. Entretanto o tema do Populismo, do Patriarcalismo e 

do caráter se refere a Jânio Quadros, símbolo maior do Populismo e contradição no Brasil. 



São várias as semelhanças entre a personagem Felipe Vieira e Jânio Quadros, principalmente 

as características físicas de bigode, cabelos oleosos e despenteados e vestes amarrotadas. 

Figura 1: Jânio Quadros, sinônimo do populismo no Brasil, retratado de forma muito 

semelhante a essa imagem no filme Terra em Transe, de Glauber Rocha (1967). 

Jânio Quadros começou sua carreira política em 1947, como suplente de vereador pelo 

Partido Democrático Cristão, devido à cassação de candidatos do Partido Comunista. No ano 

seguinte, elegeu-se deputado estadual também pelo PDC. Jânio era um modesto advogado e 

professor ginasial de família simples (Benevides, 1981, p. 5). A personagem Paulo Martins, 

ao apresentar Vieira ao povo de Alecrim, descreve a trajetória política daquele como um 

candidato popular de família simples que começou como vereador e em seguida elegeu-se 

deputado, com claras referências a Jânio. 

 Em março de 1953 Jânio marca sua escalada populista nas campanhas municipais com 

o tema do “tostão contra um milhão” e Jânio chega a Prefeitura de São Paulo com o apoio de 

pequenos partidos contra uma poderosa coligação com um discurso que dizia “tem ou não tem 

razão o homem da rua quando diz que quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba um milhão 

é barão?”. Começa então o discurso moralizador. Em seguida adota o tema da vassoura nas 



campanhas para governador de São Paulo e seu slogan: “não desespere, Jânio vem aí”. E a 

vassoura para “varrer os ratos, os ricos e os reacionários”. Sua atuação usava uma demagogia 

teatral cheia de contradições e ambiguidades. Logo depois de assumir o governo já estava 

rompido com os partidos políticos que o apoiaram confirmando o delírio do caudilho 

extremista e sua falsa imagem de homem honrado, seu governo foi marcado pelo 

autoritarismo e perseguição aos professores, em campanha defendia os interesses das classes 

populares e se comprometia em combater a corrupção, ao ocupar o poder permitia a 

exploração e endurecia para as classes populares e contra os sindicatos. (Benevides, 1981, 

p.7-8). A linguagem fílmica de Terra em Transe remonta esse contexto teatral de forma 

irônica e até mesmo anedótica. Vieira junta-se aos pobres e desvalidos ouve o clamor dos 

necessitados, se compromete em resolver os problemas sociais como moradia, escola, saúde e 

resolver o problema dos posseiros abandonados pelo Estado liderados por Felício que foi 

assassinado e ao mesmo tempo serve de pano de fundo para justificar uma repressão policial 

para conter o avanço da violência, o uso da força serve de manobra política usada por Vieira 

que se colocava ao lado do povo, a repressão policial era para a proteção do próprio povo, e 

quanto ao seu assassino um coronel que pertencia a aristocracia agrária, o governo hesitou em 

prende-lo pois tratava-se de um homem poderoso e Felício era apenas um pobre camponês. 

 Nas campanhas presidenciais de 1960, Jânio aproveitou o momento político do 

desenvolvimentismo do governo JK que despertava dúvida nas camadas sociais, sobre a 

legitimidade do sistema político na medida em que o governo se mostrava ineficaz em 

absorver institucionalmente as camadas emergentes. O mesmo estilo adotado na campanha 

para a prefeitura de São Paulo, Jânio repete para governo do Estado e depois para a 

presidência da República. Jânio usava de todo tipo de atuação para conquistar o público, 

tomava injeções em palanques, comia sanduíches de mortadela que carregava nos bolsos e 

simulava até desmaios. O cinismo e as contradições em seu discurso, que misturava 

autoritarismo e liberalismo, progressismo e reacionarismo, defendia uma aliança com Cuba e 

ao mesmo tempo a propriedade privada, misturava-se a burguesia e aos movimentos sociais, 

manipulando facções partidárias como em nenhum outro momento da história em um ato de 

puro populismo. Nunca se definiu em relação a Getúlio Vargas, apresentava ora a favor ou 

vice-versa, aglutinou os movimentos sindicalistas e a UDN. Seu objetivo principal era o 

combate a corrupção do governo anterior e a irresponsabilidade com a coisa pública o alto 

custo de vida misturado a inflação e ao desperdício em obras faraônicas como a construção de 



Brasília. Tal postura contraditória atraiu a UDN que abraçaram sua campanha distribuindo 

vassouras abandonando a postura antipopulista, indo às ruas com as “Caravanas da 

Liberdade” e o “caminhão do povo”. 

A demagogia do discurso de Jânio colocava no mesmo hall os dois blocos econômicos 

mundiais que dividiam o mundo pela Guerra Fria em capitalismo americano e socialismo 

russo, ao solidarizar-se com Cuba e após sua posse condecorou o maior líder socialista latino 

americano Ernesto Guevara. Jânio apresentou-se como personalidade acima dos partidos 

políticos, esquivava-se do conflito direita e esquerda e defendia a ordem e o progresso e a 

revolução política sem violência ou ilegalidade, se manifestava em defesa de um Estado 

progressista e ao mesmo tempo conservador, defensor da moral do autoritarismo e da 

liberdade, como suporte ideológico para esta política autoritária, personalista fundamentava-

se no moralismo punitivo e ao mesmo tempo redentor em defesa da austeridade, honestidade e 

trabalho. A vassoura, instrumento que seria utilizado para remover a sujeira, depois de eleito 

presidente vai à televisão e reafirma sua defesa a iniciativa privada, seu governo que dura 

apenas sete meses paira entre nacionalismo e entreguismo, caindo à máscara do político 

carismático. Em sua carta renuncia se referia a “forças terríveis” que jamais foram apontadas. 

Jânio virou sinônimo do populismo no Brasil e se revelou como uma farsa, um ator teatral, 

seu governo foi marcado por uma grave crise econômica e diversos movimentos sociais, 

Ligas Camponesas, transição do sindicalismo populista urbano, intensificação de greves e 

intervenções militantes e da igreja. Deixou o governo em meio ao impasse político na 

iminência de um golpe que quase impediu Jango de assumir a presidência. (Benevides, 1981, 

p. 9-13). 

 A postura de Jânio é bem retratada por Glauber em Terra em Transe, 

começando pela carta renuncia de Vieira. No recorte temporal em que o tempo retorna ao 

passado o personagem Vieira apresentava toda essa complexidade e contraditoriedade quando 

junta-se aos movimentos sociais, em defesa dos camponeses e, ao mesmo tempo, apoiado por 

Paulo Martins que representava a burguesia e o poderoso Júlio Fontes. A contradição é bem 

evidente quando Vieira se apresentou como candidato popular, e Paulo Martins, representante 

da esquerda, defendia que o povo não poderia assumir o poder, o povo era analfabeto e 

despolitizado. “Já pensou um Jerônimo no poder?” (Jerônimo era analfabeto e presidente 

sindical representante do povo). Nas eleições presidenciais. Jerônimo falava como 

representante do povo e em nome do povo. Paulo não permitiu que ele continuasse a falar, 



pois era um analfabeto e despolitizado, portanto o povo não poderia assumir o poder. Outro 

personagem reclamava que Jerônimo mesmo sendo um sindicalista não era o povo, ele sim, 

com sete filhos e sem moradia. Esta era a realidade social, com isso o pobre homem foi 

considerado extremista e assassinado em praça pública em meio à multidão, porque seu 

discurso se opunha ao discurso dominante que dizia não haver fome, nem miséria. Enquanto 

outro personagem dizia: “o extremismo é um vírus que contamina o ar, a água, o sangue e a 

moral”. O discurso da elite conservadora dizia que em Eldorado não havia violência. Glauber 

satiriza com uma cena em que um personagem tinha em sua boca uma arma que anunciava a 

iminência de sua morte. Esta cena tem pretensão de ironizar esta postura conservadora do 

candidato Vieira, enquanto falava-se que não existia violência em Eldorado à câmara fixava-

se por um longo tempo sobre aquele pobre homem com uma arma enfiada em sua boca. O 

filme reproduz a verdadeira identidade nacional desse conturbado período que a História e as 

Ciências Sociais tentam reconstruir exaustivamente esse passado complexo e contraditório. 

Glauber usando a linguagem cinematográfica e o recurso da linguagem poética mostra um 

conhecimento profundo desse período da História do Brasil e conseguiu reconstruir esse 

passado com uma fantástica produção cinematográfica. 

Percebe-se então, que o movimento do Nuevo Cine Latinoamericano possui elementos 

de crítica e luta pela descolonização, sendo uma forma de conhecimento e resistência 

epistêmica em oposição à colonialidade do saber imposta pela estética ocidental por meio de 

meta-narrativas supostamente universalizantes, como é o caso do cinema comercial. Para uma 

discussão mais aprofundada dos conceitos aqui descritos segue o capítulo adiante. 

 

 

Figura 2: Imagens 

do Populismo 

retratado no filme 

Terra em Transe, 

de Glauber Rocha 

(1967). 

 



Anexo – DADOS GERAIS DO FILME: 

País – Eldorado 

Estado – Alecrim 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: 

Protagonista – Paulo Martins 

Governador do Estado de Alecrim – Felipe Vieira 

Senador – Dom Pórfiro Diaz 

Representante da burguesia – Júlio Fontes 

Par romântico de Paulo – Sara  

PERSONAGENS SECUNDARIOS: 

Felício – líder popular 

Jeronimo – líder sindicalista 

QUESTÕES DO FILME: 

Reforma agrária 

Reforma urbana 

Economia subdesenvolvida 

Moradia 

Miséria 

Fome 

Educação 

Saúde 

Corrupção 
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