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RESUMO 

 

Neste artigo, busco percursos com as imagens dos filmes Di Cavalcanti (1977) e A Idade 

da Terra (1980), com ênfase na materialidade da experiência estética, na constituição de 

espaços e tempos pelas plasticidades e sonoridades arranjadas na montagem nuclear 

proposta por Glauber Rocha nessas obras. A tentativa aqui se insere numa abordagem 

teórico-metodológica que tensiona com conceitos interpretativos, não para rejeitá-los, mas 

para arriscar outras possibilidades de aproximação, demandadas pelo próprio objeto e pela 

rede de questões que se elabora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: imagem; acontecimento; Glauber Rocha; materialidade. 

 

 

Sons de tambores. Gritos, canções, cantos. Sonoridades da terra? Imagens do 

despertar, da alvorada. O sol levanta-se ao fundo, temporalidades prolongam-se. 

Intensidades perceptivas. A imagem tende ao branco, sensações de indiscernibilidade e de 

indefinição. Experimentação da plasticidade e da sonoridade, composição de sensações e de 

durações. Começa assim, mas poderia começar diferente. Poderia ser Brahms (Maurício do 

Valle) descendo a escada com a bandeira do Brasil. Ou o Cryzto negro (Antonio Pitanga) 

despido proclamando a liberdade do amor e do corpo nu – quer gritar, quer cantar: “a dança 

da beleza, a dança da beleza!”. É um mural esse A Idade da Terra (1980), de Glauber 

Rocha.  

 Talvez pudesse aqui também começar de novo. Para outro ponto, então. 

*** 

 Morreu Di Cavalcanti. O filme de Glauber é uma festa, não é um velório. Festa de 

cores, de movimentos e de desconexões entre som e imagem. Há misturas de registros, o 

documentário feito na urgência, quando o realizador recebe a notícia da morte do pintor e 

parte com amigos, para registrar imagens do velório e do enterro, com as encenações em 
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uma câmera delirante junto ao corpo e à dança de Pitanga, junto aos quadros de Di 

Cavalcanti. A experiência estética vertiginosa opera fluxos e descentramentos, 

descontinuidades que encaminham as pesquisas do realizador em torno da proposta de uma 

anti-razão, uma tensão com aquilo que demarcava como uma racionalidade burguesa. A 

elaboração do pensamento audiovisual já não é da ordem do encadeamento e do jogo com 

esquemas para promover uma mobilização, pois agora estão em questão outras 

composições dos possíveis para o espaço e para o tempo. Di Cavalcanti (1977), “curta-

metragem filmado com pontas de negativo, equipe mínima e improvisada, realizado num 

impulso” (BENTES, 1997, p.66), faz da urgência da morte e do desejo de homenagear um 

artista as possibilidades para inventar percepções a partir da matéria plástica e sonora do 

cinema. Dentro das demais obras de Glauber, o curta tem outra toada, marca uma dobragem 

sobre si, um outro ritual, como diz o diretor em passagem de entrevista que compara Di a 

Cabeças Cortadas (1970): “Cabeças Cortadas parece um concerto de Bach e o Di 

Cavalcanti parece uma batucada. Quer dizer, um outro tipo de cerimônia. Cabeças 

Cortadas é um ritual e Di é uma festa. Então eu os apresento como se Villa-Lobos 

apresentasse uma peça precedida de um dos choros dele” (ROCHA, 1979)
3
. Esses batuques 

são materialmente constituídos na experiência mesma do trabalho de Glauber. São forças 

que fazem vibrar os sentidos, intensidades que se constituem nos blocos desordenados, 

produções sensíveis de caos.  

O que me parece de grande relevância para a discussão aqui é a possibilidade de a 

experiência estética suscitar acontecimentos, pensando com Deleuze. Trata-se de buscar 

uma operação que acompanha a materialidade da imagem e do som, entendidos em suas 

potências de instaurar passagens, ocupar o mundo, imagens que se instalam, como 

presença, nos corpos e na vida. Essa busca é exigida pelo próprio confronto com os filmes 

em questão, que podem ampliar olhares e sensibilidades ao demandarem, não só uma 

interpretação, mas sobretudo – pelo menos, este será o foco aqui – uma postura teórico-

metodológica que tensiona com abordagens hermenêuticas e metafísicas. Assim, talvez, 

seja possível se colocar, efetivamente, diante e dentro
4
 do fluxo audiovisual. Seria uma 

tentativa de permitir-se arrastar pelas desorientações sensíveis promovidas por Glauber e de 

                                                 
3 ROCHA, Glauber. Eu sou um operário do imaginário. Entrevista. O Globo. Rio de Janeiro, 1979. Acervo do Tempo 

Glauber. 
4 Dialogo aqui com a discussão de Didi-Huberman (1998) a respeito de uma modalidade de ver cindida em dois, paradoxal 

visualidade, envolvida na dialética de olhar e ser olhado pelas imagens, um estar diante e um estar dentro. “Quando vemos 

o que está diante de nós, por que uma coisa sempre nos olha, impondo um em, um dentro?” (1998, p.30). O dentro aqui, 

vale dizer, não se refere a uma profundidade, mas a uma zona de vizinhança que traça pontes imanentes nos modos de ver 

e ser visto. 
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acompanhar os movimentos de abertura ao mundo desencadeados por ele. “A Idade da 

Terra é um filme que o espectador deverá assistir como se estivesse numa cama, numa 

festa, numa greve ou numa revolução. É um novo cinema, antiliterário e metateatral, que 

será gozado, e não visto e ouvido” (ROCHA, 1979 apud BENTES, 1997, p.67). Para gozar 

esse novo cinema, talvez seja importante “sujar as mãos”, como nos diz Gumbrecht (2010), 

na busca que desenvolve em direção a conceitos não interpretativos.  

 

Materialidades 

 Desde já, seria preciso tomar cuidado com dicotomias. Falar em materialidade não 

implica uma oposição ao que estaria fora da matéria. Não se trata de pensar em esquemas 

cartesianos e separar o corpo do espírito e opor, conceitualmente, um mundo material de 

outro imaterial. Flusser (2007) retoma toda uma arqueologia das palavras para nos indicar 

que já não há mais sentido em separar dimensões tão imbricadas quanto forma e matéria. 

Na percepção dos fenômenos, o formal e o material estão entrecruzados, e é particularmente 

equívoca a noção de cultura imaterial. As formas não são algo a ser descoberto ou 

desvelado para além da matéria ou sob a materialidade do mundo.  

Não é o caso de se perguntar se as imagens são superfícies de matérias ou 

conteúdos de campos eletromagnéticos. Convém saber em que medida 

essas imagens correspondem ao modo de pensar e de ver material e 

formal. Seja qual for o significado da palavra “material”, só não pode 

exprimir o oposto de “imaterialidade”. Pois a “imaterialidade”, ou, no 

sentido estrito, a forma, é precisamente aquilo que faz o material aparecer. 

A aparência do material é a forma. (FLUSSER, 2007, p.32). 

  

 Nesse cruzamento, as relações binárias podem ser esmaecidas, de modo que 

podemos nos situar em zonas de indiscernibilidade e de vizinhança, compondo com o 

pensamento de Deleuze e Guattari (1995). Estamos em outra ordem de pensamento que já 

não cria lugares estabelecidos e fixos, mas permite incertezas, nos tira do chão e das 

seguranças de correspondências. A questão não se coloca como busca por verdades além 

das superfícies, porque é todo um novo regime de sensibilidade que se configura. Não tem 

mais sentido o problema do verdadeiro e do falso (FLUSSER, 2008, p.40), nem a busca por 

profundidades ocultas no mundo – elogio da superficialidade é a proposta de Flusser para a 

nova sensibilidade que está em jogo com as imagens técnicas. Desvelar seria ir além dos 

véus, ultrapassar a superfície, buscar essências – isso já não é necessário: “Os nossos véus 

não encobrem o nada, mas são a nossa resposta ao nada. [...] Não rasgá-los, mas tecê-los” 
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(FLUSSER, 2008, p.44). É o estar-no-mundo que se altera, os paradigmas de olhar, de 

ouvir e de sentir, em meio a véus que se adensam. 

Em lugar das dicotomias e dos pólos, passamos então ao múltiplo, a sistemas a-

centrados e proliferantes de séries, possibilidades rizomáticas de invenção. “Uma 

multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, 

dimensões” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p.16). Se o paradigma sujeito/objeto é posto 

em questão, há todo um conjunto de aportes teórico-metodológicos que precisa ser 

mobilizado para pensar a experiência estética, aproximações que colocam em relevo as 

misturas e os fluxos, já não mais as separações e as relações de causalidade. Pensando o 

rizoma, podemos lembrar, com Kastrup (2010), que ele seria “mais bem caracterizado como 

condição do que como causa. Condição indeterminada, posto que aberta, das formas 

existentes” (2010, p.84). Como método e como personagem conceitual, ele nos permite 

pensar que podemos buscar não tanto implicações simbólicas e interpretativas nas imagens 

glauberianas, mas maneiras de afetar que se inserem na paisagem sensível, não para alertar 

quanto ao sofrimento de grupos sociais ou para orientar ações, mas para fazer fissuras em 

configurações dadas e para desorientar. Não tanto para serem compreendidas, entendidas ou 

interpretadas, mas para desencadearem novos regimes de espaço e de tempo. 

Essas sensibilidades outras podem ser formuladas, com Gumbrecht (2010), em 

termos de uma produção de presença, noção que traz para a discussão a importância de 

processos que nos tomam os corpos e tensionam com a busca por sentidos. As culturas de 

presença, em fissura com as culturas de sentido, encaminham olhares mais próximos de 

uma imanência, distanciados da tentativa de compreender os fenômenos em relação com 

sentidos mais elevados que sua presença material. Valeria, assim, tentar uma abordagem 

que não considere, exclusivamente, as superfícies materiais como objetos a serem 

interpretados. “Interpretar o mundo quer dizer ir além da superfície material ou penetrar 

nessa superfície para identificar um sentido (isto é, algo espiritual) que deve estar por trás 

ou por baixo dela” (GUMBRECHT, 2010, p.48). Trata-se de um campo hermenêutico, que 

Gumbrecht não pretende excluir como possibilidade, mas tensionar para tornar operáveis 

outros campos de abordagem. Felinto (2001) explicita as condições de operação dos 

conceitos interpretativos: 

O gesto hermenêutico se baseia na idéia de que uma superfície (corpo, 

texto, materialidades) atua como simples instrumento de expressão de um 

sentido que deve ser encontrado na profundidade (espírito, significado, 

imaterialidade) de um ente espiritual. Dado que a expressão revela-se 
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sempre como insuficiente em relação ao espírito, surge a necessidade da 

interpretação. (FELINTO, 2001, p.10). 

 

A abordagem conceitual não hermenêutica proposta por Gumbrecht vai apostar nos 

ritmos, nas variações, nas coisalidades e em como estas dimensões afetam os corpos. No 

mundo da cultura da presença, “os seres humanos querem relacionar-se com a cosmologia 

envolvente por meio da inscrição de si mesmos, ou seja, de seus próprios corpos, nos ritmos 

dessa cosmologia” (GUMBRECHT, 2010, p.109). Glauber Rocha fala de uma estética do 

sonho, capaz de articular uma nova sensibilidade, “criando uma estética do eterno 

movimento humano rumo à sua integração cósmica” (2004, p.249). O corpo é colocado 

como ponto central, um corpo que se inscreve no mundo e pode relacionar-se às 

temporalidades, aos espaços, às formas. Esse corpo não está desvinculado, mas é parte 

implicada na experiência estética, nos caminhos pelo mundo e na relação com as imagens e 

sonoridades. A percepção precisa de um corpo – ter um corpo para que se efetuem as 

dobras na alma e as redobras da matéria, instâncias imbricadas e comunicadas (DELEUZE, 

2009). Nossos corpos são necessários à experiência estética. O corpo é um dos lugares das 

imagens, como indica Belting (2007): “É um lugar no mundo, e é um lugar em que se criam 

e se conhecem (reconhecem) imagens” (2007, p.72). O corpo como pièce de résistance, dirá 

o autor. 

Se pensamos nas imagens de Glauber em Di e A Idade da Terra, as afecções em 

jogo nelas podem ser formuladas menos em termos das significações que desencadeiam – 

ainda que isso não precise ser desconsiderado em outras análises – e mais pelas forças que 

captam, pela maneira que ocupam os corpos e produzem-se, elas mesmas, como corpos. A 

imagem como um corpo, poderia arriscar. Ela acontece e toma lugar, integra-se, como caos, 

a um cosmos. É também no próprio pensamento glauberiano que esse novo regime de 

sensibilidade tem elaboração, na medida em que a estética do sonho vai promover inflexões 

em modelos que ainda partiam de esquemas, de expectativas de causalidades e de 

construções teleológicas. O irracional vai ser a aposta estética e política de Glauber para 

atuar no mundo, como elemento que tensiona com a racionalidade burguesa e opera uma 

libertação. Seria preciso acompanhar bem de perto esse texto do realizador, Eztetyka do 

sonho, de 1971. Tome-se a anti-razão: “A revolução é a anti-razão que comunica as tensões 

e rebeliões do mais irracional de todos os fenômenos que é a pobreza” (ROCHA, 2004, 

p.250, grifos do autor). Tome-se o revolucionário como momento de possessão e de magia: 

“A revolução é uma mágica porque é o imprevisto dentro da razão dominadora” (2004, 
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p.250). Tome-se a defesa do sonho, “único direito que não se pode proibir” (2004, p.251). 

Tome-se, finalmente, a recusa a conceitos filosóficos: “A plena vivência não pode se 

sujeitar a conceitos filosóficos” (2004, p.251). O conceitual, o racional e o intelectual são 

dimensões que já não dão conta de uma experiência cinematográfica revolucionária. É 

preciso torcer as sensibilidades, promover o delírio e a vertigem. O cinema torna-se festa, 

ritual, vira um caleidoscópio, uma explosão, aberração de formas, desestabilização de 

certezas.  

Glauber explora uma ideia de montagem nuclear ao realizar Di Cavalcanti e 

radicaliza as desorganizações dos blocos fílmicos na obra final, A Idade da Terra. Pensava 

também em um Kynorama, cinema espacial e integral, universo cinematográfico total 

(ROCHA, 2004, p. 383). A todo o momento, era um desejo de habitar o mundo e de ter 

lugar, de ampliar os possíveis do cinema, que já não se bastava em formas fixas e 

legitimadas, em dispositivos pré-moldados, seja o arquitetônico, seja o que estipulava a 

organização e ordenação das imagens na elaboração de significados. Era preciso sair da 

tela. Os caminhos experimentados por Glauber aí já não significam, não formam conceitos 

pela articulação das imagens e do som, mas são protocolos de experiência, recorrendo a 

termo utilizado por Deleuze e Guattari (2003). Não há reconciliação de contrários, 

formação de todo ou síntese: o diálogo de Glauber com as teorias fílmicas de Eisenstein e a 

montagem dialética irá fazer roturas na materialidade fílmica para gerar traços a-

significantes. 

 

Montagem nuclear 

 Núcleos autônomos, dissonantes, sem ordenação vertical. Fluxo intensivo que 

circula e se bifurca, sofre interrupções abruptas e se ramifica. As tensões são entre as 

imagens, entre imagens e sons, entre os corpos na cena – a própria mise-en-scène tem 

desequilíbrios e variações tortuosas. Não há um objetivo final, uma teleologia de sentido e 

de projeto. Glauber reelabora os caminhos de Eisenstein, que esperava obter efeitos no 

espectador a partir do choque, indicar traçados ideológicos, propor posturas políticas pela 

montagem dialética e pela noção de atrações. “A montagem livre de ações (atrações) 

arbitrariamente escolhidas e independentes” (EISENSTEIN, 2008, p.191) era no cineasta 

russo a maneira de tentar levar o espectador a “perceber o aspecto ideológico daquilo que 

foi exposto, sua conclusão ideológica final” (2008, p.189). A concepção de Eisenstein é 

organizada dentro do pensamento da imagem-movimento (DELEUZE, 2007a) e dentro de 
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um regime mimético das artes (RANCIÈRE, 2010), em que há uma expectativa de 

continuidade entre a obra e as ações do espectador. É também concepção do todo, “a 

totalidade orgânica que se afirma opondo e sobrepujando suas próprias partes, e que se 

constrói como a grande Espiral, seguindo as leis da dialética. O todo é o conceito” 

(DELEUZE, 2007a, p.191).  

 Com a montagem nuclear, Glauber já não forma conceitos por princípios de 

oposição e justaposição de partes. Há, em lugar disso, efeitos de suspensão e disjunção. Não 

há a totalidade orgânica, mas o fragmento, a simultaneidade. A Idade da Terra estaria 

próximo de “um painel ou mural, de uma colagem, na qual a organização espacial importa 

mais que o desenvolvimento no tempo” (BENTES, 1997, p.66). Diria ainda que é um outro 

tempo que o filme multiplica, novas maneiras de perceber a temporalidade. No 

acontecimento, tempo e espaço não são mais limites, como destaca Deleuze (2009, p.133). 

Como obra que capta forças, trata-se de tornar visíveis e sensíveis elementos invisíveis, 

como diz Deleuze (2007b) a partir da pintura de Francis Bacon: “Tornar o Tempo sensível 

nele mesmo, tarefa comum ao pintor, ao músico, às vezes ao escritor. Tarefa que ultrapassa 

toda medida ou cadência” (2007b, p.69). Ampliando a discussão de Deleuze, poderia dizer 

que as forças tornadas sensíveis pela arte, que já não representa ou imita o mundo, 

relacionam-se diretamente a sensações que se produzem em uma presença. “É preciso que 

uma força se exerça sobre um corpo, ou seja, sobre um ponto de onda, para que haja 

sensação” (2007b, p.62).  

 O tempo de A Idade da Terra rodopia para várias direções. A percepção sensual 

abre fendas no curso de eventos e nos andamentos das séries. Tempo aberto, fragmentado, 

tempo do imponderável. Ondas de tempo que agem no corpo do espectador e dos atores, 

nas luzes e nas cores, nos cantos e nos gritos. Uma vibração sensória que atira tempos por 

vir, temporalidades por se constituir e se inventar. Já não é o tempo mais marcado de Deus 

e o Diabo na Terra do Sol (1964), pensado em meio a discussões sobre um projeto para o 

país e a perspectivas de futuro. Radicalização também da desordenação operada já em 

Terra em Transe (1967), filme em que a modernidade cinematográfica, entendida a partir 

do conceito da imagem-tempo e das situações óticas e sonoras puras (DELEUZE, 2007a), 

tinha força para desarticular as partes e fazer a imagem entrar em transe. A Idade da Terra 

opera uma desconstrução temporal na própria mudança repentina de ritmos, na mistura de 

procedimentos, no descompasso e na surpresa. Nunca se sabe o que está para vir, não só se 

tratamos daquilo que está na cena, mas também de como a encenação se constituirá, de 
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como os cortes irão acontecer, de como a câmera vai se movimentar. O efeito de 

desorientação faz sentir a imagem e o som em sua pura plasticidade e porosidade, em suas 

quedas e subidas, em sua produção no aqui e agora, como a trilha sonora feita ao vivo ou os 

giros que, num impulso, são feitos com a câmera. Em debate realizado em 2005, sobre esse 

último filme de Glauber, Joel Pizzini comentava: 

Há muitas questões ali sobre tentar se libertar dos limites do 

enquadramento, quer dizer, é um filme que não pode ser colocado ao lado 

de um filme que se propõe a um rigor de produto, daquilo que “funciona”. 

As palavras de ordem do cinema da retomada, do cinema de resultados, 

são essas: “o filme é redondo, o filme funciona”. Esse filme não funciona, 

ele opera uma outra perturbação e não funciona. (PIZZINI, 2005)
5
. 

 

 Perturbação material em um filme que não funciona, que não tem preocupação com 

clareza de sentidos. Como visto com Gumbrecht, não cabe aqui buscar uma interpretação 

ou significações que estaria para além da materialidade. No desequilíbrio das sensibilidades 

é que o filme acontece. Justo na impossibilidade de um resultado ou de uma completude, A 

Idade da Terra se lança ao mundo. É aí que já não têm lugar perguntas da ordem: “que o 

filme quer dizer?”, “como entender essa obra?”. O contato com a imagem opera passagens, 

encaminha devires: devir-Cristo, devir-onda, devir-terra. São intensidades livres. Nem 

metáforas nem alegorias, maneiras sensíveis de constituir formas de vida, de pensar 

possíveis para o estar no mundo, numa liberdade quanto às possibilidades de inscrição das 

imagens no mundo. “A linguagem deixa de ser representativa para tender para os extremos 

ou limites” (DELEUZE & GUATTARI, 2003, p.49). No lugar da interpretação, uma 

experimentação dos sabores, das linhas, das curvas, das síncopes, das alturas, das 

ondulações. É preciso pôr-se, então, em devir: 

fazer o movimento, traçar a linha de fuga em toda a sua positividade, 

traspor um limiar, atingir um continuum de intensidades que só são válidas 

por elas próprias, encontrar um mundo de intensidades puras, em que 

todas as formas se desfazem assim como as significações, significantes e 

significados, em benefício de uma matéria não formada, de fluxos 

desterritorializados, de signos a-significantes (DELEUZE & GUATTARI, 

2003, p.34) 

 

A montagem da terra é montagem nuclear. Rio, Brasília, Bahia: espaços se 

inventam, conexões são possibilitadas pela imagem cinematográfica. Cristos se 

multiplicam: Cryzto índio (Jece Valadão), Cryzto militar (Tarcísio Meira), Cryzto negro 

(Antonio Pitanga), Cryzto guerrilheiro (Geraldo del Rey). Uma sucessão que poderia ser 

                                                 
5 Participação de Joel Pizzini em debate realizado em 27/07/2005, após a projeção de A Idade da Terra na Sessão 

Cineclube no Cine Odeon. Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/74/idadedaterradebatecineclube.htm>. 
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aleatória, os 16 rolos ordenados a depender das escolhas do projecionista. Glauber não 

efetiva a exibição como planejava, mas a possibilidade está na obra, que pode ser assistida 

em múltiplas entradas. A montagem extrapola a ideia de romper com a sequência de um 

início, um meio e um fim. Estamos, na verdade, sempre no meio, não há como começar ou 

terminar. Pode-se entrar por qualquer ponto, a obra se abre para ser percorrida em direções 

várias. “É no meio que há o devir, o movimento, a velocidade, o turbilhão. O meio não é 

uma média, e sim, ao contrário, um excesso. É pelo meio que as coisas crescem” 

(DELEUZE, 2010, p.35).  Ricardo Miranda, um dos três montadores – junto a Carlos Cox e 

Raul Soares –, discute essa montagem: 

A questão da montagem nuclear na verdade era um pouco isso: quando 

você não tem início nem fim, você não tem um plano inicial, você não tem 

um plano no final, não há um significado produzido pelos planos que 

começam e terminam o filme, como os filmes geralmente têm. O filme na 

verdade pode ser passado em qualquer ordem, o projecionista faz a 

montagem, ele que faz a estrutura final do filme. (MIRANDA, 2005)
6
. 

 

 Essa noção de montagem era já explorada também em Di Cavalcanti. O ritual 

glauberiano homenageia o pintor que morreu, em um caos sensorial com música de 

Lamartine Babo, Pixinguinha, Jorge Ben, com uma locução por vezes radiofônica feita pelo 

próprio Glauber, que lê poemas de Vinicius de Moraes e Augusto dos Anjos, além de 

trechos do Jornal do Brasil sobre a morte do artista, com uma imagem precária e uma 

estrutura visual e sonora dissonante. É um filme menor, se entendemos o termo a partir da 

discussão feita por Deleuze e Guattari (2003) a respeito da literatura menor de Kafka. Nessa 

linha, aproxima-se de Câncer (1968-1972): os dois filmes são feitos em um esquema de 

urgência, num desordenamento sensorial, com equipe reunida às pressas e uma 

materialidade imagética impregnada pelo risco e pelo gesto do improvável. Na obra filmada 

em 1968, já nos encontramos diante de uma reunião de imagens com conexões frouxas, 

amarras imprecisas. Lá era o plano-sequência que dava o tom, a câmera ligada para 

experimentar a duração e a invenção dos atores no plano, as vibrações da imagem no 

percurso do tempo. Em Di, a intervenção da montagem é maior, cortes repentinos que 

trazem mudanças bruscas de tom, já na direção do que teríamos em A Idade da Terra. A 

noção de simultaneidade opera aqui uma dinâmica de construção que elabora pausas numa 

linha de raciocínio, para abrir parênteses, ir e voltar a um ponto, retomar o velório do 

Museu de Arte Moderna ou o enterro no Cemitério São João Batista e filmar os quadros do 

                                                 
6 Participação de Ricardo Miranda em debate realizado em 27/07/2005, após a projeção de A Idade da Terra na Sessão 

Cineclube no Cine Odeon. Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/74/idadedaterradebatecineclube.htm>. 
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pintor, numa câmera que se aproxima de forma tátil, para fazer surgir a sensação das forças 

nos traços. Nesse processo, o som não reitera a imagem, mas marca distanciamentos, 

guarda uma autonomia para dançar livre. A imagem sonora e a imagem visual, poderia 

dizer com Deleuze (2007a), são heautônomas. O que se enquadra no campo do visível não 

corresponde a uma descrição no dizível, são dois enquadramentos distintos, fendidos por 

um interstício, um corte irracional (DELEUZE, 2007a, pp.296-298).  

 Essa desarticulação se dá em uma obra que elabora uma relação de sensibilidade 

entre a pintura de Di Cavalcanti e o gesto artístico do próprio Glauber. Um documentário 

que não vai contar a vida do pintor, retomar principais obras ou momentos da vida, mas vai 

se constituir no entre-dois, naquilo que é indiscernível, entre um modo pessoal de Glauber 

aproximar-se da morte e a figura pública do pintor, entre o ritual glauberiano e o ritual 

institucionalizado para a passagem. Glauber profana e inventa olhares e posturas sensíveis 

para pensar um Di-Glauber, esse conjunto múltiplo que se impõe no filme, um 

acontecimento que põe em relação as imagens da pintura, do cinema e da morte. “Chocado 

pela tristeza de um ato que deveria ser festivo em todos os casos (e sobretudo no caso de 

um gênio popular como Emiliano di Cavalcanti) projetei o Ritual Alternativo; Meu Funeral 

Poético, como Di gostaria que fosse”, escrevia Glauber em 1977
7
. As imagens do morto no 

caixão não são para criar separações ou para operar distanciamentos, mas para celebrar, 

trazer o momento para um comum – como um ritual aos mortos que pretende reintegrá-los à 

comunidade dos vivos
8
. Uma celebração imanente esse filme, uma manifestação de cultura 

de presença, nos termos de Gumbrecht (2010), que trata de práticas corporais ritualizadas, 

envolvidas em impacto físico, e não apenas de uma ordem espiritual. “Celebrando Di 

recupero o seu cadáver, e o filme, que não é didático, contribui para perpetuar a mensagem 

do Grande Pintor e do Grande Pajé Tupan Ará, Babaraúna Ponta-de-Lança Africano, Glória 

da Raça Brazyleira!”, segue Glauber no mesmo texto de 1977. 

A experiência serial nas imagens, não-reconciliadas e não submetidas a efeitos de 

síntese, se associa a uma proposta de vida. Com Deleuze (2009), a discussão sobre o 

acontecimento diz respeito à divergência das séries e a relações de acordos/acordes nas 

sensibilidades, as associações entre parte e todo. Di, como A Idade da Terra, exacerba os 

desacordos entre mundos sensíveis, ao mesmo tempo, uma afirmação das 

incompossibilidades e uma forma de passar por elas: 

                                                 
7 Di (Das) Mortes, Glauber Rocha, texto mimeografado, distribuído na sessão do filme em 11 de março de 1977 na 

Cinemateca do MAM. Disponível em: <http://www.tempoglauber.com.br/f_di.html>. 
8 A esse respeito, ver a discussão de Hans Belting (2007, pp. 177 – 232), sobre imagem e morte.  
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O jogo do mundo mudou singularmente, pois tornou-se o jogo que 

diverge. Os seres estão esquartejados, mantidos abertos pelas séries 

divergentes e pelos conjuntos incompossíveis que os arrastam para fora, 

em vez de se fecharem sobre o mundo compossível e convergente que 

expressam de dentro. (DELEUZE, 2009, p.140). 

 

Nessas divergências, os filmes abrem possibilidades para novos lugares e novas 

sensorialidades, operam roturas nas configurações dadas e arrastam-se para uma celebração 

mergulhada na vida. Incompossíveis são as imagens, que não estão mais em relações de 

oposição ou em dicotomias. O que está em jogo são as formas de preender o mundo, para 

promover uma abertura com o fora. Preender como forma de fazer pontes entre o indivíduo 

e os elementos públicos, como o que articula as ligações do acontecimento. “O 

acontecimento é, inseparavelmente, a objetivação de uma preensão e a subjetivação de uma 

outra; ele é ao mesmo tempo público e privado, potencial e atual, entra no devir de outro 

acontecimento e é sujeito de seu próprio devir” (2009, p.135). Seria possível, a partir daí, 

pensar a inscrição das imagens de Di Cavalcanti e A Idade da Terra na vida em 

comunidade, na ponte com o político, pela via de uma preensão material. Se essas imagens 

constituem-se como acontecimentos, elas têm a potência de inventar maneiras de estar no 

mundo, estão presentes nos corpos e implicadas na vida. Dotadas de uma força própria, não 

precisam ser desveladas, mas atuam como superfícies para instaurar liberdade. 

 

Caminhos com as imagens 

Que demandas as imagens nos trazem? Como estar com elas? De que maneiras 

podemos elaborar questões para abordar a experiência estética ligada às imagens? São 

problematizações teóricas e metodológicas essas aqui. A teoria está imbricada à 

metodologia. Se há teorias da imagem, elas são tão amplas quanto são as metodologias do 

visual. São buscas por caminhos. E as trilhas que se percorrem passam por operações de 

conceitos, pela tensão com paradigmas e pela articulação a modos de se colocar diante – e 

dentro, novamente – das imagens. Não há modos seguros, não existem abordagens que se 

sobrepõem a outras. Esses percursos se elaboram no confronto com as questões e os objetos 

estéticos que se põem diante da percepção sensível. A opção por tensionar com abordagens 

teórico-metodológicas interpretativas parece aqui se tratar de uma demanda dos filmes de 

Glauber e das perguntas que tento formular com eles. A rede de questões que for tecida 

talvez seja um aceno para possibilidades de estar com as imagens. É preciso, então, pensar 

nos problemas que podem ser colocados. Talvez sejam as questões um ponto possível de 
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entrada, que levaria ao teórico e ao metodológico. Talvez daí seja possível instalar-se no 

meio e se colocar no acontecimento das imagens. 
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