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Imagen extraída del filme A Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980)
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Resumen:
TÍTULO: Um apocalipse ou “o que foi que aconteceu?”: O adeus à linguagem de Glauber 
Rocha
Afinal, o que é A Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980), para quais caminhos ele aponta? 
Nossa comunicação propõe, sob uma chave talvez inusitada, que o que se opera no último 
longa-metragem do cineasta baiano é uma renúncia formal à linguagem (em seus mais 
diversos avatares). Um verdadeiro acontecimento (no sentido deleuziano) na direção da 
instauração de um regime próprio de signos, que atormenta o logos e põe a modernidade 
num beco sem saída.   
Palabras-Chave: Acontecimento (événement), Fluxos, Linguagem, Modernidade.

Abstract:
TITLE: An apocalypse or “what happened?”: Glauber Rocha’s farewell to language
After all, what is The Age of the Earth (Glauber Rocha, 1980), for what paths does it point? 
Our communication proposes, under a perhaps unusual key, that what is operated in the last 
feature film of the Bahian filmmaker is a formal renunciation of language (in its most varied 
avatars). A true event (in the Deleuzian sense) in the direction of the establishment of a proper 
regime of signs, which torments the logos and puts modernity in a dead end.
Keywords: Event, Flux, Language, Modernity.
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1. Fluxos e “outros baratos”

Meu Pai me traiu, o pássaro da eternidade não existe!

Cristo Índio

Os anos que precederam o autoexílio de Glauber Rocha em Sintra, Portugal, fo-
ram de uma turbulência ímpar. Brigas com seus colegas cineastas, dentro e fora do 
âmbito da Embrafilme, ocasionadas em parte por se sentir ‘esquecido’ ou mesmo 
‘completamente abandonado’ por seus pares, aqueles mesmos que ele aglutinou 
no grupo do Cinema Novo nos idos dos anos 1960. Além de seus posicionamentos 
políticos “conciliadores” durante a época da Abertura Política (a partir de 1977), 
traduzidos em seu bom relacionamento com o general Golbery do Couto e Silva 
(chefe do SNI), além dos políticos da antiga ARENA, Antônio Carlos Magalhães e 
José Sarney, o fizeram ser extremamente malvisto por uma parcela da intelectua-
lidade brasileira – incapaz que sempre foi em perceber as nuances de sua forma de 
pensar e agir, extremamente complexa e, por isso mesmo, afeita a causar polêmicas: 
um entrevero que na verdade vem desde maio de 1967 com a liberação, pela Cen-
sura Federal, de Terra em Transe (1967) e suas polêmicas tão marcantes até hoje, 
cinquenta anos depois.

Mas nada que se comparasse ao gigantesco burburinho causado no Festi-
val de Veneza de 1980, ocasião da première mundial de A Idade da Terra (1980). 
Após quase três anos de filmagens, aquilo que seria o grande ponto de inflexão 
da carreira do líder do Cinema Novo, foi recebido pelo seleto público com frieza 
durante a exibição (um grande número de espectadores abandonou o filme du-
rante a projeção, o que, no templo sagrado da sala escura de cinema, significa algo 
como uma ‘excomunhão`, ainda mais numa pré-estreia). Em termos de crítica a 
recepção foi muito pior: os jornalistas italianos simplesmente desclassificaram o 
filme de forma maniqueísta, em geral atribuindo o fracasso do longa-metragem a 
um repentino e deletério pendor religioso do “marxista” Glauber Rocha.

Os jornalistas italianos que ao invés de criticarem meu filme, atacaram minha 
pessoa por causa de posições políticas que não conhecem e nem sabem; eram 
irresponsáveis e eram ignorantes, porque na Itália não tinha movimento de van-
guarda, de forma que era impossível pra eles entender um filme que estava fora 
das leis normais do cinema mundial1.  

1 Entrevista ao jornalista Luís Fernando Silva Pinto, do programa Fantástico, da Rede Globo, que estava 
cobrindo o Festival de Veneza de 1980. Assistido em 14/08/2017 em https://www.youtube.com/
watch?v=EV04KyhMhj0, entrevista esta que nunca foi ao ar, segundo a descrição do vídeo postado no 
YouTube. Por se tratar de uma entrevista dada no calor do momento, a fala do cineasta foi marcada pela 
forte coloquialidade que optamos por manter aqui, pois eventuais correções tirariam o sentido do que foi 
dito. Todas as transcrições da referida entrevista seguirão este critério. (Grifo nosso).
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A todo momento, em entrevistas e em outras falas públicas durante o fes-
tival, Glauber tentava alertar a todos que a grande novidade do filme de 1980 era 
a sua renúncia formal à narratividade e à linguagem em nome de uma pura fruição 
audiovisual que apontaria para um cinema nem político, nem religioso, mas a um 
filme, talvez, ‘filosófico’, que ofereceria novos possíveis. Em entrevista ao jornalista 
da Rede Globo, Luís Fernando Silva Pinto, Glauber foi razoavelmente claro e pa-
ciente ao tentar explicar suas intenções artísticas visíveis e audíveis em A Idade da 
Terra: «[…] meu filme coloca a perspectiva além da política, para a filosofia. Foi aí 
que eu disse: é um filme filosófico, e eles acham que o cineasta não pode ser filósofo, 
de forma que aí o negócio virou mesmo».2

Parecia mesmo que Glauber Rocha estava falando um outro idioma, uma 
outra linguagem, tanto cinematográfica quanto no que tange ao vernáculo para 
aqueles olhos e ouvidos. Sua concepção no momento de explicar o que é A Idade da 
Terra – nos parece claro – é de uma simplicidade quase ‘canina’ por assim dizer. O 
mistério em torno do filme, principalmente depois da morte de Glauber, demonstra 
uma mistificação um tanto ingênua: a sua clareza, tão forte, foge a qualquer tipo 
de análise de discurso cinematográfico, mas ofusca aquilo que não precisaria ser 
‘desvendado’: neste ponto, A Idade da Terra é tão profunda quanto a superfície da 
pele, mal parafraseando Gilles Deleuze. Glauber é bem claro quanto a isso em sua 
entrevista ao jornalista da Rede Globo.

Olha, eu acho que o que provocou o pau aqui na Itália não foi o conteúdo do filme. 
Como se poderia dizer academicamente, foi a linguagem do filme; porque o filme 
tem um outro tempo, um outro espaço de montagem. Então o barato é outro, os 
caras não podem entrar mesmo, então ficam absolutamente revoltados diante do 
que eles chamam de “experimentalismo”. Mas não é experimentalismo: é o fluxo 
da montagem que vai por caminhos incontroláveis, entende, como um rio que corre 
abrindo outros baratos.3

A incompreensão quase unânime desse ‘puro fluxo’ que produziria, por si 
só (através de um tipo de montagem que, desde o curta Di Cavalcanti (1977) Glau-
ber havia concebido como «montagem nuclear»), novas paragens para o cinema de 
forma natural, sem a pretensão de ser “experimental”, acabou por tirar Glauber do 
prumo. Não bastasse seus desencontros com a crítica, o cineasta se viu acossado por 
todos os lados. Alguns colegas e intelectuais atribuem isto a um germe da loucura 
que estaria presente em sua personalidade. Sua briga com Jean Rouch, o chamando 
de ‘agente do colonialismo’ na África, coroou a malfadada turnê do filme, sepultan-
do de vez qualquer chance do mesmo ‘emplacar’ lá fora. Tal decepção, forte demais, 
pode ter sido, talvez, uma das responsáveis pela sua morte precoce.

2 Entrevista ao  Fantástico.
3 Entrevista ao Fantástico.
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Mas o que seria esse puro fluxo, como explicá-lo 37 anos depois de tanta 
água passada por debaixo dessa ponte? Nossa hipótese é a de que A Idade da Terra é 
um filme que radicalizou de vez a ‘duração’, o brilho do momento que transcorre no 
agora, que sinaliza para o que aconteceu e para o que acontecerá no exato instante 
em que a fita está sendo projetada.

2. Mas afinal, o que aconteceu?

O brilho, o esplendor do acontecimento é o sentido.

Gilles Deleuze

Em Veneza uma pergunta deve ter ecoado de maneira silenciosa: «o que aconte-
ceu, o que se passou?», ou, «o que está acontecendo, afinal?» Não é nada fácil se 
postar sob a sombra de um acontecimento como A Idade da Terra. Essa ‘sombra’ 
pode ser confundida com o inapreensível, o inominável, o puro horror: aquilo que 
a escola filosófica do Idealismo Alemão chama de ‘o negativo’, ‘o contingente’ 
que precisa ser a antítese de uma dialética, visando seu desaparecimento; ou o 
intransponível, a que nunca teremos acesso (talvez só, e somente só, os poetas) 
como enunciado pelo existencialismo heideggeriano numa fase mais tardia. En-
tre o Idealismo Alemão e o Heidegger tardio o ponto final já teria sido dado em 
nossa análise: eis um perigo da modernidade na filosofia que se espraiou por toda 
a vida social, ao menos na Europa e nos ‘espíritos europeizados’ que grassam mais 
do que trepadeira muro acima.

Esses espíritos se contorcem sob uma fobia irracional diante do aconte-
cimento, pois trata-se de parte de uma outra temporalidade que Gilles Deleuze 
e Félix Guattari (2007b) conceberam como «o presente vivo a cada instante», 
ou seja, a duração. Este presente vivo possui uma característica aparente, de 
certa forma “tripartida”: o que aconteceu, o momento presente, divisível in-
finitamente, e o que acontecerá. Mas Deleuze e Guattari alertam: «Seria um 
erro, entretanto, reduzir esses diferentes aspectos às três dimensões do tempo» 
(2007b, p. 64): não se pode ‘partir’ a duração em três dimensões, mas para efei-
tos didáticos, usaremos de tal expediente de forma a tornar mais clara nossa 
ideia sobre A Idade da Terra.

A beleza e a utilidade do conceito de acontecimento refletem bastante bem 
o que é o cinema de Glauber Rocha e de outros cineastas do mesmo quilate. E em 
se tratando de A Idade da Terra, trata-se de uma boia de salvamento que tira o lon-
ga-metragem do mar revolto da crítica ligeira e do senso comum entre os ‘forma-
dores de opinião’, dentre eles, cineastas e artistas em geral, por vezes francamente 
mal-informados ou mesmo desinteressados. 

Que haja em todo acontecimento minha infelicidade, mas também um esplendor e 
um brilho que seca a infelicidade e que faz com que, desejado, o acontecimento se 
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efetue em sua ponta mais estreitada, sob o corte de uma operação, tal é o efeito da 
gênese estática ou da imaculada concepção (Deleuze: 2007, p. 157).

Como proferido pelo próprio Glauber Rocha em trecho de entrevista 
que reproduzimos acima, a irritação dos críticos em relação ao filme não pesa 
sobre o seu conteúdo, mas sobre a sua forma. Por que? Levando-se em conta as 
‘teses’ deleuzo-guattarianas sobre a temporalidade da duração, o que ‘passou’ 
nunca será redescoberto em sua inteireza, pois, afinal, seu conteúdo faz parte 
do campo do incognoscível (ao contrário do que acontecerá, pois faremos parte 
deste «presente vivo futuro»). O que passou pertence ao campo de um “esque-
cimento fundamental” a que todos estamos sujeitos: pois não há segredos, não 
há nenhum conteúdo que esteja por trás de outro conteúdo e assim por diante, 
infinitamente. Não se pode reconstruir em filigrana um conteúdo passado, por 
mais minuciosa que seja essa malfadada empresa (a não ser que seja pela pura 
e livre fabulação). Mas a forma do que se passou, ela sim, é plenamente cog-
noscível. E o mais impressionante: o ‘brilho eterno’ da duração torna o acon-
tecimento algo plástico, sua forma torna-se maleável; a matéria do que passou 
não mais interessa (ou melhor: nunca interessou), é a forma que interessa. «O 
que conta agora é a forma do segredo cuja matéria nem tem mesmo mais que 
ser descoberta (não se saberá, haverá diversas possibilidades, haverá uma inde-
terminação objetiva, uma espécie de molecularização do segredo)» (Deleuze e 
Guattari, 2007b, p. 68).

A ‘molecularização do segredo’ ou do acontecido é o que tece a política de 
uma obra de arte quaisquer, incluído aqui A Idade da Terra. Pequenos segmentos 
(feixes de acontecimentos quaisquer) ou partículas entram em oposição com as 
formas duras das macroestruturas (o capitalismo, a grande política, as classes so-
ciais, os grandes festivais de cinema) produzindo o que Deleuze e Guattari chamam 
de ‘micropolítica’. Trata-se de uma forma ‘artística-e-política’ (arte e política como 
uma só coisa), cujos fluxos em sua transversalidade a torna imperceptível. Por isso, 
o fluxo do acontecido é da ordem do inapreensível, assim como a ideia de mon-
tagem nuclear (conceito de um «Glauber tardio») é o fluxo de uma micropolítica 
que ‘arregimenta’ fragmentos contra os esquematismos das convenções literárias 
e teatrais no cinema. E, no entanto, a inevitável pergunta torna-se um mantra: o 
que aconteceu?

Houveram tentativas distintas por parte da crítica cinematográfica, em 
compreender, ou ao menos tatear as propostas de Glauber com A Idade da Terra. 
O emaranhado de signos e conceitos que ocupam toda a matéria em movimento 
da película, constituíram obstáculos difíceis, até mesmo aos olhares mais atentos 
e bem formados. Seria algo como uma “massa obscura” que se somaria às descon-
fianças que as mudanças na vida política do Brasil acarretavam com o regresso de 
seus expatriados. O fracasso em Veneza, as explicações insuficientes sobre a lin-
guagem do filme e a já, talvez, estigmatizada guinada da fome ao sonho que passou 
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a orientar boa parte das reflexões a respeito da filmografia de Glauber, eram pedras 
no caminho de diretor e, sobretudo, de sua obra mais recente. 

Foram diversas as tentativas de interpretar as pretensões formais e filosófi-
cas de A Idade da Terra pelos meios comuns à análise fílmica. O calor do momento 
em que os números 38 e 39 da revista Filme Cultura4 foram lançadas no segundo 
semestre de 1981, ainda sob o efeito do luto pelo passamento do cineasta, falecido 
em 22 de agosto em Portugal, é a prova cabal de que a empreitada de tecer um ra-
ciocínio minimamente inteligível sobre o filme, era uma tarefa necessária diante 
de uma obra “blindada” contra leituras mais adeptas das metodologias clássicas da 
análise fílmica. A coletânea de textos, dentre as quais se encontram abordagens da-
queles que até hoje podem ser considerados alguns dos principais interlocutores da 
obra de Glauber no Brasil, alardeou, entre tantas perspectivas buscadas, o fracasso 
da razão diante do filme. Restava aos críticos catar os cacos deixados por Glauber, 
sem que delas se conseguisse retirar pistas suficientes para que o filme pudesse ser 
compreendido de forma mais ampla.

Outrora, as tentativas de dar conta das imagens e sons de A Idade da Te-
rra decorreram no tempo e com o passar da década de 1980, uma série de docu-
mentos examinados no Tempo Glauber davam o tom de estudos mais atentos aos 
fenômenos do filme. Publicações como a tese Anabasis Glauber: da idade dos Ho-
mens à idade dos Deuses (1996),5 de Martin Cezar Feijó, e a compilação de cartas 

4 Os números 38/39 (edição única de agosto/novembro de 1981) da revista Filme Cultura, apresenta 
um dossiê intitulado “Um filme em questão: A Idade da Terra”, em que os críticos Jean-Claude Bernardet, 
Paulo César Saraceni, José Carlos Avellar, Eduardo Mascarenhas, Ismail Xavier e Raquel Gerber realizam 
leituras que visam compreender os diferentes aspectos do filme. Respectivamente, as impressões de 
Bernardet apontam o uso da luz e seus efeitos na perspectiva fotográfica da imagem, enquanto que as 
considerações de Saraceni atacam diretamente a crítica negativa do filme, a fim de saudar o Cinema 
Novo. O texto de José Carlos Avellar atenta para o caráter ‘inacabado’ da obra como fonte de sua 
potência discursiva, ao passo que Mascarenhas prefere uma visada onírica do filme e as revelações do 
inconsciente na obra e na teoria de Glauber Rocha. Por fim, Ismail Xavier atem-se à montagem e ao 
revelar do festim alegórico que normalmente direcionam as suas análises da obra do cineasta, bem como 
as interpretações de Raquel Gerber e a inclinação psicanalítica de suas abordagens que, neste caso, 
contemplam principalmente os aspectos metafóricos do filme.
5 A originalidade do trabalho empreendido por Martin Cezar Feijó consiste na análise dos roteiros 
preliminares de A Idade da Terra que, no início da década de 1970, começaram a ser produzidos por 
Glauber Rocha. O filme que também foi chamado de “Terceiro Testamento”, em 1977, adotou o título: 
Anabazis – O Primeiro Dia do Novo Século. De acordo com o pesquisador, o que existia naquele 
momento era um “roteiro legível, linear e ambicioso: transcontinental” (FEIJÓ, 1996, p. 92). Algo que 
se tornou o documento de uma possibilidade não explorada. O que hoje se vê representado na película 
pouco se assemelha a sua versão original. Segundo Feijó, o que tal roteiro indica é o que se passava no 
projeto de Glauber, tanto no título, como nas mudanças que operou para poder realizá-lo. Processo que 
se inicia em 1972 desdobrando-se em diversos estágios registrados pela documentação disponível no 
acervo do Tempo Glauber. 
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organizada pela pesquisadora Ivana Bentes, Cartas ao Mundo (1997),6 fornecem 
indícios sobre as ambições de Glauber em relação ao longa. As pistas convergem 
para que a visão geral do filme pudesse ser construída pela recapitulação dos fatos 
que moldaram a escrita de seu roteiro, ou mesmo, orientaram as escolhas formais 
de seu diretor no exercício do set de filmagem. Premissa que se tornou o mote do 
documentário Anabazys (2007),7 dirigido por Paloma Rocha e Joel Pizzini, cujo 
objetivo é, sobretudo, reconstituir o processo de produção daquele que é o último 
filme de Glauber Rocha.

A volta de Glauber ao Brasil, os rompimentos dentro do grupo do Cinema 
Novo, o entusiasmo do cineasta com a televisão e o videotape, a polêmica em Vene-
za, a viabilização do filme junto à Embrafilme, sua intercessão pela democracia na 
criação de um diálogo com os militares e as escolhas técnicas e formais que orienta-
ram a feitura de A Idade da Terra, passaram a ser uma confluência de atributos para 
as análises que emergiram nos anos seguintes às publicações em questão.

No entanto, após todas as leituras que sucederam tais investigações, hoje, 
nos permite dizer que é o brilho do instante da duração em oposição às formas du-
ras das macroestruturas, o grande trunfo de A Idade da Terra. E também o seu “al-
goz”. Pois Glauber Rocha faz política o tempo todo, mas uma política transversal, 
uma micropolítica, que como tal é reconhecível apenas em sua forma cambiante, e 
seu fluxo, impossível de se apreender, dada a sua natureza: eis uma das motivações 
para tantas controvérsias. Devemos, pois, dar mais atenção às nuances da obra e 
da “filosofia” do cineasta baiano do que descobrir “o que há por trás”, “que segredo 
ele guarda”. Nem ele, nem seus filmes portam segredo algum. Glauber e A Idade 

6 Somente com a publicação de Cartas ao Mundo, em 1997, o processo de produção de A Idade da 
Terra pode ser melhor compreendido em relação às escolhas que moldaram a própria forma do filme. 
As contribuições promovidas pela compilação organizada pela por Ivana Bentes provocaram avanços 
consideráveis na análise do filme, mediante o registro das correspondências em que o cineasta, já nos 
primeiros anos da década de 1970, relatava questões ligadas às primeiras pesquisas e versões do roteiro 
do filme. Em uma carta destinada a Alfredo Guevara, datada de setembro de 1973, o diretor alerta sobre 
a dimensão do seu novo projeto: “tentarei produzir meu próximo filme o mais rápido possível. O filme 
se chama A Idade da Terra, deve ser filmado na África, Ásia, América e Europa. É um projeto de grande 
ambição, o maior que já saiu da minha cabeça, mas custa um milhão de dólares, nem um produtor daqui 
se arrisca” (Rocha, 1997, p. 466). O desafio de realizar um filme tri-continental reverbera em outros relatos 
e cartas do diretor que, naquele momento, buscava alternativas às estruturas produtivas do mercado 
cinematográfico nacional. 
7 O documentário retrata os bastidores de A Idade da Terra, a partir de materiais de arquivo e de 
depoimentos dos atores e demais profissionais envolvidos com a produção do filme. Realizado como uma 
coprodução do Tempo Glauber e da produtora Paloma Cinematográfica, o documentário mescla diversos 
depoimentos de Glauber Rocha oriundos, principalmente, do período de realização do longa-metragem, 
com imagens extras do processo de gravação do filme. Diversos aspectos da obra são abordados. O 
lançamento do filme no Festival de Veneza de 1980 e as reflexões do diretor e dos demais membros 
da equipe sobre os aspectos técnicos e conceituais do filme são os principais elementos destacados 
no documentário que, hoje, pode ser compreendido como um importante material de pesquisa sobre a 
produção do último filme de Glauber Rocha no final da década de 1970.
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da Terra não possuem mais forma e conteúdo, ou mesmo uma forma que é em si 
conteúdo, mas uma plasticidade no que toca à arte e à política, ou melhor, a uma 
artepolítica plural, transversal: um acontecimento.

3. Adieu, langage !

“Se é que há esperança”, escrevera no diário, “a esperança está nos proletas”. 
Essas palavras insistiam em voltar-lhe à mente: 

afirmação de uma verdade mística e de um absurdo evidente.

George Orwell

Os ‘movimentos transversais’ dos fluxos dos acontecimentos podem ser represen-
tados através de alusões de vários tipos; dentre elas, a que nos parece mais ilus-
trativa, é uma alusão biológica, um tanto estranha para o nosso campo, mas que é 
bastante útil: uma “infecção” dando origem – num contexto propício – a uma “epide-
mia” seja de um vírus, seja de uma bactéria (como em contextos complexos dentre 
eles políticas públicas de saúde negligentes, guerras, pobreza, superpopulação, má 
educação, etc.). A “mecânica” da micropolítica dos acontecimentos e seus fluxos 
obedecem a uma lógica muito parecida. Silenciosamente a micropolítica de uma 
obra vai tomando conta de um espaço e de um tempo determinados (como, por 
exemplo, um festival de cinema como o de Veneza, no ano de 1980), mas para isso 
é necessário que fatores externos aos fluxos se apresentem como um terreno fértil 
para ocasionar uma “epidemia”.   

Na reportagem concedida ao jornalista do Fantástico, Glauber foi bastante 
enfático ao deixar claro que o que deixou as pessoas furibundas em Veneza foi, di-
zendo “academicamente”, a “linguagem” usada no filme que remeteria à um certo 
tipo de experimentalismo. A linguagem, em sua face mais despótica, seria como um 
“Grande Irmão”, presente no romance 1984 (1948) de George Orwell. O persona-
gem Winston, que trabalhava no “Ministério da Verdade” (que nada mais era do 
que uma máquina burocrática de esquecimento) tentava juntar os cacos.

As vantagens imediatas de falsificar o passado8 eram obvias, mas a razão 
profunda era misteriosa. Voltou a erguer a caneta e escreveu:

Entendo COMO, mas não entendo POR QUÊ.
(Orwell, 2017, pp. 99-100).

8 Falsificação através da linguagem, pois Winston, a mando de seus superiores do “Socing”, o partido 
socialista inglês, reescrevia os acontecimentos a todo momento, criando uma sucessão de fatos 
redundantes, degenerando numa “desmemoria” ou num presente contínuo. A percepção da existência 
desta máquina burocrática pelo herói do livro é o fio que conduz e reatualiza constantemente o belíssimo 
romance de Orwell. 
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Ao que Deleuze e Guattari vêm reforçar:

A indiferença dos comunicados em relação à qualquer credibilidade frequentemente 
beira a provocação. O que prova que se trata de uma outra coisa. Mas deixemos bem 
claro: a linguagem não exige mais do que isso (Deleuze e Guattari: 2007a, p. 12). Gri-
fos nossos.

Algo que, enfatizemos aqui, foi rechaçado em alto e bom som por ele duran-
te a entrevista. Seu grande ‘barato’ era exatamente o contrário: ele não queria criar 
outras linguagens, sejam cinematográficas, sejam linguísticas: o que ele queria – re-
forcemos aqui – era criar pura comunicação através de seus fluxos, e não uma nova 
gramática, que seria mais um conjunto de normas fechadas em si mesmas, com seus 
códigos verticais e bastante bem hierarquizados. Ele queria criar uma pragmática, 
pois «A pragmática é uma política da língua» (Deleuze e Guattari, 2007a); uma po-
lítica de comunicação horizontal e não mais um ‘código civil da linguagem’ que nos 
é oferecido sob o nome de ‘gramática’.

A pragmática, no contexto que oferecemos aqui, é a renúncia à linguagem, 
posto desde já que esta, nas palavras de Deleuze e Guattari, é “redundante”, ou seja, 
remete a significados e significantes semelhantes a si mesmas o tempo todo. Não 
importa o tipo: um idioma, um código de leis, um conjunto de regras para se fazer 
‘bom cinema’: todas elas, continuamente, nos remetem ao espaço vazio da redun-
dância, tornando a comunicação um moto-contínuo, um tatibitate, uma tagarelice 
infinita. Glauber efetivamente rompeu com a tagarelice e ainda se recusou a criar 
mais uma. Como bem afirmou o cineasta argentino Fernando Birri, em entrevista 
registrada no documentário Anabazys, a película ‘rechaçada’ de Glauber era uma 
espécie de síntese de seus filmes precedentes, mas que, no entanto, se configurava 
como um ‘testamento do futuro’; o que nos permite dizer que nesta inflexão do pro-
jeto autoral de Glauber urgiu, acima de tudo, um sentido demasiadamente prospec-
tivo: a libertação de um sistema narrativo do passado, em prol de um porvir como 
uma terceira margem do cinema, aquela que estaria fora da luta ideológica que ain-
da dividia os blocos capitalista e soviético. Ideologias por si só ‘irmãs’, pois reme-
tem, sempre, ao despotismo: seja a ditadura da imagem da mercadoria nos Estados 
Unidos e na Europa Ocidental (que ainda perdura sob um ‘ordenamento financista’ 
francamente antidemocrática), seja a ditadura escancaradamente burocrática (que 
visaria a criação de uma ‘outra humanidade’, o que nunca ficou claro) na União So-
viética e seus Estados-satélites da Europa Oriental. 

Isto posto, ele criou uma pragmática com A Idade da Terra, sem vistas a ino-
var nada em termos de linguagem, mas – ao contrário – dando adeus a ela.9 Ele que-

9 A referencia ao último filme de Godard aqui é evidente e foi fonte de inspiração para nossa análise, pois, 
para nós é inegável, Glauber se adiantou uns 35, 36 anos a esse “adeus” que só agora é assumida pelo 
gênio francês. Mas isso é outra história...
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ria comunicação pura: inocular, como um vírus, os seus fluxos políticos, artísticos, 
libidinais, através da tela grande. Mas mesmo a comunicação, agora desvinculada 
da linguagem, sofre com as interrupções e irrupções no caminho de seu fluxo. Tra-
ta-se do «agenciamento coletivo de enunciação» (doravante ACE) que nada mais 
seria – numa simplificação em que corremos o risco de sermos um tanto rasteiros 
– do que o contexto propício, espaço-temporal, para que uma ‘epidemia’ se espalhe; 
neste caso, a epidemia dos fluxos da micropolítica glauberiana.

Mas o ACE do Festival de Veneza, no ano de 1980 ainda não comportava 
estes fluxos micropolíticos (com certeza comportava muitos outros, mas não os 
de A Idade da Terra): os ‘regimes de signos’ (ou ‘Glossolalia’) arregimentados em 
feixes do ACE daquele tempo e espaço não permitiam que um regime de signos tão 
próprio e tão ‘anti-europeu’ como o de Glauber, expresso em seu filme, obtivesse 
sucesso. O Cristo do Terceiro Mundo, dividido em quatro, que na verdade seriam 
os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, ou os Quarto Evangelistas, pertencem a um 
regime de signos que não cabiam naquele tempo e lugar. Os anacronismos de sua 
sobreposição significante fizeram sucumbir as máquinas da teologia e da filosofia 
diante da mito-poética e da ‘antropologia bárbara’ de Glauber. Talvez até hoje não 
caibam, haja vista que ainda persistem sérias dificuldades em nos habituarmos a 
este regime, ou mesmo, ao que venha a ser a desconstrução do logos ocidental tão 
almejado pelo filme e, mais profundamente, por seu diretor. Certamente, ainda 
obra de um ACE, reiteradamente submetido aos poderes que, como já escrevera 
o escritor siciliano, Tomaso di Lampedusa, num famoso trecho de seu clássico O 
Leopardo (1952) que ilustra bem o mecanismo do ACE: «tudo precisa mudar para 
que tudo fique como está» (Lampedusa, 1979, p. 124).

Dali, Glauber voltou ainda mais desiludido ao Brasil. Seu entusiasmo com a 
Abertura Política não foi suficiente para mantê-lo aqui, se exilando em Sintra com a 
família. O adeus à linguagem se somou ao adeus ao Brasil e o adeus à vida. Contudo, 
A Idade da Terra permanece, como bem queria Glauber, «um barato audiovisual». 
Algo para ser visto e ouvido. De modo que, a recusa de um método mais sistemático 
que compreenda este fenômeno audiovisual, não significa uma mera renúncia aos 
meios através dos quais o cinema torna possível a sua fruição. Trata-se, antes de 
tudo, da exposição de um problema mais elementar, de um questionamento sem o 
qual, o filme em questão, tem toda a sua potência subtraída pelas formas do saber 
tradicional acumulado por mais de um século no transcorrer da história do cinema. 
Por isso, podemos especular sobre a fundamental importância do transe na obra de 
Glauber Rocha. Porque, tal conceito, confere a tudo um sentido transitório: alter-
nância, mudança, pontos de vista em trânsito. Um movimento a ser compreendido, 
mesmo que grosso modo, entre as inflexibilidades dos olhares de cunho ‘realista’ 
sobre o mundo e aquilo que o próprio cineasta chamava de «materializações do in-
consciente». Pois, o transe é o acontecimento por excelência; também a fonte dos sa-
beres primitivos e ancestrais, prontas para o confronto contra o cogito, o eu, a Ideia, 
a razão, algo que assombra a nossa civilização, provocando um constante e ainda 
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incontornável mal-estar, fazendo com que Freud, o crítico da cultura, permaneça 
tão atual, a despeito da teoria e da prática psicanalíticas (baseadas na tagarelice da 
linguagem) que não cabem no tipo de análise a que nos propomos.
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