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GLAUBER ROCHA E A MONTAGEM DE UMA HISTÓRIA DO BRASIL 

Bruna Carolina Carvalho1 

 

 

Resumo: Conhecido como artífice do movimento do Cinema Novo, o cineasta 
brasileiro Glauber Rocha foi também um escritor e um leitor voraz. Esta comunicação 
percorre por entre cartas, ensaios, artigos e entrevistas, alguns livros e escritores que 
contribuíram para as reflexões de Rocha sobre arte e política, especialmente as que 
atravessam o filme-ensaio História do Brasil. Realizado em 1974 por Rocha e pelo 
militante Marcos Medeiros, essa longa-metragem inacabada é composta por uma 
montagem de fragmentos de filmes ficcionais e documentários. Acompanha-a a 
narração de um percurso que vai desde a chegada dos portugueses na Bahia, em 1500, 
até os anos mais autoritários da ditadura militar. Aparentemente linear e pedagógico, o 
filme carrega em si alguns elementos que complicam o seu pretenso didatismo. Um 
deles reside nas quebras de sua narrativa que convidam ao desmonte da cronologia 
anteriormente erigida; outro, está na disparidade entre a narração do filme e as imagens 
que a acompanham, possibilitando ao espectador produzir outros sentidos para a teoria 
acerca do país que o cineasta deseja apresentar. Nesse choque anacrônico de imagens 
díspares, Rocha dá-se à tarefa de escovar a história a contrapelo, conforme propôs 
Walter Benjamin, e revela o desejo de tocar uma possibilidade de história a partir do 
inconsciente e de obras ficcionais. Tal análise será acompanhada pelas reflexões dos 
teóricos Ismail Xavier, Ivana Bentes e do próprio Glauber Rocha. 
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Em entrevista concedida a João Carlos Teixeira Gomes, biógrafo de Glauber 

Rocha (1939-1981), a jornalista Maria Tereza Sopeña relembra o período em que viveu 

com o cineasta, seu então companheiro, em um quarto no hotel Habana Libre, em Cuba. 

Sopeña conta que, nessa época, Rocha lia muitos livros, jornais e revistas sobre o Brasil. 

Ela se impressionava com a sua disciplina pessoal em seus estudos e na maneira 

especial de ler: “deixava livros abertos no chão para dinamizar a consulta e revelava 

uma fantástica memória quando queria voltar aos trechos selecionados” (Gomes 1997, 

231). Em sua biblioteca telúrica, Rocha sobrepõe e justapõe livros de autores diversos, 

provenientes de tempos e lugares distintos. Sobrevivem, nesse leitor, os traços do 
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cineasta: ele forja, ainda que no chão, uma mesa de montagem com seus livros, 

seleciona e corta aquilo que julga relevante dos trechos enquadrados de suas páginas, 

rearranja-os em outra ordem, constrói um pensamento que não se dá em um ou em outro 

livro, mas entre os livros. 

O relato de Sopeña remonta ao ano de 1971, quando Rocha já era 

internacionalmente conhecido como artífice do movimento do Cinema Novo e como 

diretor de filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967) 

e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969). Já exilado, ele decide ir à 

Cuba e lá, junto ao dirigente comunista, também exilado, Marcos Medeiros, dedica-se 

ao projeto de montar o filme-ensaio História do Brasil. Inicialmente, a ideia era fazer 

uma longa-metragem de arquivo que narrasse uma cronologia histórica, que começasse 

na invasão portuguesa de 1500 e avançasse até o presente no qual ambos estavam 

instalados: o início dos anos 1970, momento de endurecimento da ditadura civil-militar 

brasileira. Porém, várias dificuldades atravessaram essa longa, desde discordâncias 

entre Medeiros e Rocha, até desentendimentos entre Rocha e as autoridades cubanas, 

passando por problemas financeiros. Do início entusiasmado em Havana, para um filme 

que se pretendia ter sete horas de duração, restou uma longa inacabada de pouco mais 

de duas horas, precariamente montada em Roma em 1974. História do Brasil foi 

exibido publicamente somente por duas vezes enquanto Glauber Rocha esteve vivo, até 

1981, e outras poucas vezes em festivais póstumos de tributo à sua obra.  

Esse filme que sobrevive é uma costura de fragmentos de outros filmes de ficção, 

de documentários, cinejornais, de reproduções de material de imprensa, iconografia, 

pinturas, esculturas, retratos, entre outros. Por uma hora e cinquenta, essa montagem é 

acompanhada por uma narração em voz over que percorre uma história do Brasil, 

pontua os eventos políticos mais importantes e forma uma espécie de galeria de 

políticos e intelectuais de destaque. Subitamente, a narração é substituída por uma 

sequência de dez minutos de trechos de músicas populares. Depois, uma tela preta cobre 

o áudio de uma conversa entre Rocha, Medeiros e um terceiro homem não identificado, 

na qual eles fazem um balanço da situação política e artística do país. Ao final, tem-se 

uma nova sequência musical, finalizada com a melodia do Hino Nacional Brasileiro.  

Às vezes, as imagens escolhidas coadunam-se com a narração, por outras, não 

guardam nenhuma relação pré-concebida com ela. Por um lado, esses momentos de 

disparidade entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê denotam o cenário de escassez 

em que o filme foi produzido: em razão do exílio, os realizadores podiam contar 
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somente com o pouco material sobre o Brasil existente nos arquivos do Instituto Cubano 

de Arte e Indústria Cinematográfica. Por outro lado, essa mesma disparidade faz com 

que História do Brasil ultrapasse os limites do cinejornal ou do filme didático, pois as 

imagens não cumprem uma função meramente ilustrativa. Elas ganham uma camada 

crítica e caberá ao espectador extrair novos sentidos dos choques entre som e imagem.  

Retirar potência da precariedade era algo que Rocha defendia há anos como 

aspeto diferenciador de um cinema de Terceiro Mundo. Em 1965, o Cinema Novo foi 

objeto de uma retrospectiva em um Congresso realizado em Gênova. Nessa ocasião, 

Rocha lê Estética da Fome, texto transformado em uma espécie de manifesto e de 

programa formal do movimento. Nele, afirma: 

 

“A fome latina não é somente um sintoma alarmante: é o nervo 

de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do Cinema 

Novo diante do cinema mundial: nossa originalidade é nossa fome e 

nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é 

compreendida [...]. Sabemos nós – que fizemos estes filmes feios e 

tristes, estes filmes gritados e desesperados onde nem sempre a razão 

falou mais alto – que a fome não será curada pelos planejamentos de 

gabinete e que os remendos de tecnicolor não escondem, mas 

agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, 

minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente.” 

(1981, 30-31). 

 

Segundo essa formulação estética, a falta de estrutura não é um entrave, mas traço 

de originalidade. História do Brasil pode ser lido nessa mesma chave: o fato de os 

diretores necessitarem improvisar com o que tinham à disposição ampliou a 

heterogeneidade dos materiais. Do choque entre imagens díspares, tem-se outras 

histórias passíveis de serem percorridas e a cronologia da narração vai, aos poucos, se 

embaralhando no caos anacrônico das imagens.  

Há um dado interessante nesse caldo de fragmentos: os trechos extraídos de 

filmes ficcionais ocupam mais de 50 minutos das duas horas e meia de duração do 

filme. O restante do filme, vale dizer, não é dedicado somente a documentários, trechos 

de telejornais ou recortes de periódicos e de iconografias: como mencionei 
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anteriormente, Rocha faz uso de reproduções de pinturas e de esculturas como substrato 

imagético para contar a sua versão da história do Brasil.  

Essa escolha por filmes ficcionais tem pelo menos duas razões, para além da 

ausência de arquivos mais robustos. A primeira é apontada por Maurício Cardoso, 

historiador que dedicou um capítulo de sua tese de doutorado à História do Brasil. Ele 

assinala que o uso de excertos de ficção já apreciados por parte do público verticaliza 

as questões históricas discutidas e promove um acúmulo de reflexão. Escreve Cardoso:  

 

“O recurso a um filme conhecido e referenciado por uma 

tradição de debates traz um agravante à análise, pois a sequência 

‘enxertada’ poderia nos remeter ao filme de origem (...), e funcionar 

também como imagem suplantada e inserida em outro contexto.” 

(2007, 168).  

 

Um exemplo disso é uma sequência de cerca de dois minutos em que se aborda o 

tráfico e a escravização de homens e mulheres da África para trabalhar nos engenhos 

de cana-de-açúcar do nordeste brasileiro. A narração é acompanhada por imagens do 

filme Ganga Zumba, realizado por Cacá Diegues, em 1963. Esse filme narra a história 

de Antão e de outros escravizados que fogem de fazendas na Capitania de Pernambuco 

e formam o Quilombo dos Palmares. No Quilombo, Antão, que era filho de uma rainha 

no continente africano, seria coroado como Ganga Zumba. Ele é protegido e guiado 

pelo orixá Oxumaré, cujo símbolo, uma pulseira, é mostrado em uma das cenas que 

compõem História do Brasil. 

Apesar de a narração apenas mencionar rapidamente a resistência dos 

escravizados com a formação de quilombos, a opção por Ganga Zumba fornece um 

acúmulo de reflexão. A escolha por esse filme tensiona o protagonismo do período 

histórico narrado pelo texto. Em vez de ser a metrópole (o império português) e as 

potências econômicas (a Inglaterra e a Holanda), como sugere a narração, as principais 

personagens são os homens e mulheres que resistem à escravização. São eles que 

guardariam a potência revolucionária no Brasil Colonial – e seriam eles que trariam 

consigo as características culturais mais relevantes, resumidas, nesse caso, na pulseira 

de Oxumaré. Escreve Rocha no manifesto Eztétyca do Sonho, de 1971, uma atualização 

do manifesto anterior: “As raízes índias e negras do povo latino-americano devem ser 
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compreendidas como única força desenvolvida deste continente. Nossas classes médias 

e burguesias são caricaturas decadentes das sociedades colonizadoras” (1981, 221).  

Esse trecho do filme dá a ler que a organização dos negros em quilombos é reação 

direta da exploração econômica estrangeira, da formação dos latifúndios, da produção 

açucareira, da desumanização da escravatura. A tônica sugerida pela sequência é a de 

que o filme não se comprometerá com a história dos vencedores, mas sim com a dos 

vencidos, conforme Walter Benjamin descreveu como tarefa do historiador em uma de 

suas teses Sobre o Conceito de História. 

A segunda razão para o uso de filmes ficcionais teria respaldo na compreensão 

que o próprio cineasta traça acerca da escrita da história em outros textos seus. Há um 

breve prefácio sobre isso, datado de 1968, incluído na publicação do roteiro de La 

Nascita Degli Dei, escrito por Rocha sob encomenda da RAI (filme esse nunca 

realizado). Sob o título Irrealidade do Filme Histórico, ele escreve:  

 

“A história passada, presente e futura é irreprodutível. Salambô 

não é um documentário sobre Cartago, mas um delírio causado pelo 

desejo estético de Flaubert projetado além da deteriorada França 

depois de tragédia napoleônica, que restabeleceu o provincianismo 

realista de Madame Bovary. Napoleão, de Stendhal, carregada de suas 

imprecisões históricas, é a melhor análise do decurso geral. Buñuel 

considera o cinema um fato onírico e os filmes de Alessandro Blasetti, 

Cecil B. De Mille, Federico Fellini, bem como os clássicos do 

Neorrealismo (Roma, Cidade Aberta e A terra treme), são plasmas 

racionalizados dos vulcões inconscientes. Deformação, impressão, 

expressão, reversão, subversão caracterizam as grandes artes. O que 

importa é a visão que o artista tem da realidade e sua capacidade de 

criar, além dos documentos. (Rocha 1981, 7, tradução da autora). 

 

Rocha alça os romances históricos e os filmes ficcionais à posição de documentos 

tão eficazes para erigir a história de um evento, de um período ou de um país, quanto 

seriam as reproduções de periódicos, as atas oficiais, os contratos, entre outras fontes. 

A literatura e o cinema são considerados fontes capazes de extrair da realidade sua 

“história secreta”, uma espécie de camada inconsciente. 
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Ele também rearma essa questão em uma entrevista de 1976, concedida ao Jornal 

do Brasil, em seu retorno do exílio. Na conversa, Rocha trata especificamente sobre o 

trabalho de pesquisa e de montagem de História do Brasil e afirma: 

 

“Você pode publicar 50 teses de Economia, de Política, da 

maior importância, mas de repente, é um romance, um poema, um 

filme, uma peça de teatro ou um samba que dá um sinal. Um grande 

erro ocorrido na França foi quando, embalados pelo desenvolvimento 

do estruturalismo, os franceses tentaram teorizar e transformar a arte 

em ciência. O resultado foi que a arte na França desapareceu. Hoje lá 

só existem cientistas sociais, críticos, o que é muito importante, tanto 

quanto é grande não haver poesia, nem música. O último romancista 

na França foi Lévi-Strauss, que é antropólogo”. (Rocha in Ventura 

1976, 1-2). 

 

Encaminho-me para o fim com um breve apontamento sobre a última fala do 

filme. Após os 27 minutos de conversa acompanhados por uma tela preta, Rocha decide 

encerrar História do Brasil com uma citação ao poema Hino Nacional, do livro Brejo 

das Almas, de Carlos Drummond de Andrade: “Como diz o poeta Carlos Drummond 

de Andrade, que é um oráculo, que escreveu o Claro enigma: ‘precisamos esquecer o 

Brasil e descobrir o Brasil’”. (1974). 

Mencionar o poema de Drummond, apontar para uma necessidade concomitante 

de esquecer e descobrir o Brasil, é um convite para construir a obra a que Rocha e 

Medeiros se propuseram, mas, ao mesmo tempo, também um convite para a sua 

destruição. No filme História do Brasil, convivem esses dois impulsos. Primeiro, o de 

descobrir, o de lembrar, o de explicar, o de erigir uma linha cronológica, a partir de 

causas e consequências. Segundo, o de esquecer, implodir, questionar esses fatos 

históricos através das disparidades suscitadas não em uma imagem ou outra, não em 

uma narração ou outra, mas no embate entre as imagens, e entre as imagens e a 

narração (assim como Rocha produzia sua leitura com os livros abertos no chão e 

alinhavava um pensamento entre os livros). 

O teórico e professor Ismail Xavier fala sobre a presença na filmografia de Rocha 

de um “desejo de história”, muito próprio de sua geração de intelectuais. “Pensar esse 

cinema”, sugere Xavier, “é investigar o seu modo de abraçar a história, pois Glauber é 
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sinônimo de uma interrogação – abrangente, ambiciosa, às vezes delirante, mas sempre 

corajosa – endereçada a nosso tempo a partir da ótica do Terceiro Mundo” (2001, 128).  

História do Brasil permanece, até hoje, inacabado, cheio de lacunas e sem 

finalização e, justamente por isso, carrega uma abertura a todas as instâncias nas quais 

domesticamos o tempo – o passado, o presente, o futuro – como uma abreviatura 

concentrada. Essa abertura concentra os avanços cronológicos, os documentos oficiais, 

as memórias cristalizadas em documentos, mas também traz consigo as memórias dos 

recuos, das dúvidas, dos impasses. Em sua precariedade, História do Brasil persiste 

como incômoda potência do ausente, do esquecido.  
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