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“Uma das tarefas mais importantes da arte foi sempre a de gerar uma demanda cujo
atendimento integral só poderia produzir-se mais tarde. A história de toda forma de
arte conhece épocas críticas em que essa forma aspira a efeitos que só podem
concretizar-se sem esforço num novo estágio técnico, isto é, numa nova forma de
arte.” (BENJAMIN, 1969, p. 190).

“Então a arte é invenção, é o inconsciente do artista, o sonho, o imprevisto, a forma
nova.” (ROCHA, G., 2004, p. 386).



RESUMO

BORDUQUE, A. B. A Idade da Terra como database narrative. 2022. Dissertação

(Mestrado em Meios e Processos Audiovisuais) - Escola de Comunicações e Artes,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

Esta dissertação se propõe a investigar as experimentações narrativas e estruturais de

desconstrução e descontinuidade da narrativa cinematográfica observadas em A Idade da

Terra (1980), último filme do diretor de cinema Glauber Rocha, a partir do conceito de

database narrative proposto por Marsha Kinder (2002, 2003). Kinder funda o conceito na

convergência entre o cinema e as mídias digitais, a partir da dicotomia narrativa e database

(base de dados) proposta por Manovich (2005), relacionadas respectivamente ao cinema e ao

computador, como formas simbólicas opostas de organização do mundo e, portanto, de

criação de sentido. As chamadas database narratives (narrativas de base de dados) têm a

particularidade potencialmente subversiva de expor a arbitrariedade dos processos de seleção

e combinação de seus elementos constituintes, revelando os próprios mecanismos discursivos

que organizam todas as narrativas. Assenta-se a base ideológica do cinema de Glauber Rocha

em um programa de construção de uma linguagem nova, inspirada nos mecanismos do

inconsciente, para um cinema nacional brasileiro que seja anticolonial e em direção à uma

liberdade de expressão estética, técnica e econômica. A análise encontra em A Idade da Terra

o potencial subversivo da database narrative, revelando as características digitais latentes dos

mecanismos narrativos do cinema exploradas de forma visionária por Glauber Rocha.

Palavras-chave: Glauber Rocha; Database Narrative; Linguagem cinematográfica; Novas

mídias; Cinema Recombinatório;



ABSTRACT

BORDUQUE, A. B. The Age of the Earth as a database narrative. 2022. Dissertação

(Mestrado em Meios e Processos Audiovisuais) - Escola de Comunicações e Artes,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

This dissertation proposes to investigate the narrative and structural experiments of

deconstruction and discontinuity observed in the filmic narrative of The Age of the Earth

(1980), the last film by director Glauber Rocha, as a database narrative, a concept proposed

by Marsha Kinder (2002, 2003). Kinder established the concept in the convergence between

cinema and new digital media, expanding on the dichotomy narrative and database proposed

by Lev Manovich (2005), respectively related to cinema and the computer, as opposing

symbolic forms of organizing the world and creating meaning. Database narratives have a

subversive potential as they expose the arbitrary processes of selection and combination of the

elements by which they’re composed, revealing the same discursive mechanisms that

organize all narratives. It settles the ideological foundation of Glauber Rocha’s cinema in a

program to create a new brazilian cinema that is anticolonial and directed to a aesthetic,

technic and economic freedom of expression. The analysis finds in The Age of the Earth the

subversive potential of database narratives, revealing the digital qualities latent in the

narrative mechanisms of cinema visionarily explored by Glauber Rocha.

Keywords: Glauber Rocha; Database Narrative; Cinema language; New media;

Recombinatory cinema;
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1. Introdução

Meu primeiro contato com a obra e a figura de Glauber Rocha foi apenas na faculdade

de cinema. Ingressei em 2012 na Universidad del Cine, em Buenos Aires, e como um dos

poucos estudantes brasileiros, terminava inadvertidamente representando o país, cultural e

intelectualmente, nas aulas e nas rodas de conversa, assim como meus colegas estrangeiros

também representavam seus países – os argentinos tampouco escapavam desse

encapsulamento. Glauber e Nelson Pereira dos Santos eram os únicos cineastas brasileiros

discutidos nos programas dedicados à história do cinema latinoamericano, e quando trazidos à

tona, meus compatriotas e eu éramos indagados, mesmo que indiretamente. Meu

desconhecimento do cinema e das figuras do meu próprio país, como é de se esperar, me

causava enorme constrangimento. Eu evitava a todo custo as confrontações, dizendo a meus

colegas que sabia apenas o mesmo que eles, pela falta de exposição à cultura brasileira que

tive durante a adolescência. Havia ido estudar cinema depois de assistir a Kubrick, Spielberg,

e Tarantino, assim como meus colegas, que também descobriram o cinema argentino pela

primeira vez na faculdade – o que entendi como uma falha compartilhada de nossas

educações. Na minha associação gratuita à figura de Glauber, tampouco ajudava que quase no

mundo inteiro o título estrangeiro oficial de O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro

(1969) é Antonio das Mortes, meu xará, que acabou virando um apelido nos últimos anos de

curso.

Claro que o deboche de (e para) meus colegas era leve, e de pouca gravidade e

sisudez, mas o pequeno incômodo que eu sentia foi importante para identificar uma lacuna na

minha educação que me interessava suprir. Aos poucos, fui vendo os filmes exemplares do

Cinema Novo e do cinema brasileiro, e pela primeira vez, a base da filmografia de Glauber.

Naquele momento adquiri a Coleção Glauber Rocha (2008), apresentada pela Petrobrás,

Paloma Cinematográfica e Tempo Glauber. Dita coleção seria meu primeiro contato com A

Idade da Terra (1980), que assisti sem muita reverência, sem que soubesse que seria objeto de

tanta pesquisa. No entanto, dada a intimidação que senti nos anos de faculdade, a princípio me

recusei a ser o estudante brasileiro que pesquisava Glauber Rocha. Era tanto um clichê a ser

evadido quanto uma tarefa monumental e apavorante, como jovem iniciante em seus estudos,

enfrentar e assumir tamanha responsabilidade. Não me engano – continua sendo uma tarefa

monumental e apavorante, e uma enorme responsabilidade. Mas hoje entendo que a renúncia

inicial era uma tentativa inocente de cobrar distância de algo que me interpelava
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profundamente. Essa história coincidiu com uma transformação interna enquanto me fui

percebendo tão latinoamericano como brasileiro.

Minha segunda aproximação à obra de Glauber foi nas mãos do Professor Jorge La

Ferla, que ministra as disciplinas Técnicas Audiovisuales na Universidad del Cine. La Ferla

apresenta aos seus alunos de cinema outras formas possíveis de criação audiovisual, muitas

vezes sendo a primeira introdução ao cinema experimental, à videoarte, às instalações, à

televisão, e ao cinema digital. Em suas aulas brevemente vimos e discutimos a participação de

Glauber em Abertura, programa da extinta Rede Tupi, exibido aos domingos entre fevereiro

de 1979 e julho de 1980. Nessas aulas, Glauber deixava de ser uma figura mítica do cinema e

era tratado como um homem consciente dos seus meios, de sua ocupação do artista, e da

influência dos meios de comunicação nas formas como enxergamos e organizamos o mundo.

Foi em uma das aulas de La Ferla sobre o design de interfaces em projetos artísticos

audiovisuais, no terceiro ano do curso – onde navegamos por Soft Cinema (2002) de Lev

Manovich e Andreas Kratky, exemplo paradigmático do database cinema, do qual falaremos

mais adiante – que fui lembrado da Coleção Glauber Rocha, em particular do DVD de A

Idade da Terra. A navegação pelo menu propõe que a versão que conhecemos do filme é uma

“montagem sugerida”, e que existe uma outra forma de vê-lo, recombinando suas partes em

tempo real, revivendo um projeto suprimido graças à especificidade digital do meio do DVD.

Levei o filme na aula seguinte e passei boas horas conversando com meus professores,

levantando as perguntas que hoje ainda trato de responder. Fascinado pela inquietação que me

gerava pensar em outra forma de fazer cinema, uma forma explicitamente pensada para ser

revolucionária e libertadora, estudo essa cara do filme desde então.

1.1 Um cinema que ainda está por acontecer

“Não tenho medo de publicar isso no jornal: meu filho morreu de Brasil” (ROCHA, L.

apud NAGIB1, 1996, n.p.). Lúcia Rocha, mãe de Glauber Rocha, reconhece o impacto que a

passagem do filme A Idade da Terra (1980, Embrafilme, Brasil) pela edição de 1980 da

Mostra Internacional de Veneza teve na saúde do diretor, que viria a falecer meses depois.

Esta colocação não é apenas anedótica – ela ilustra a relação de Glauber com seu último

filme, que o considerava um retrato seu junto ao retrato do Brasil (ROCHA, G.2, 2004, p.

498).

2 ROCHA, G. Revolução do cinema novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
1 NAGIB, L. A guardiã do acervo de Glauber. Folha de S. Paulo, São Paulo, 5 mai. 1996.
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A obra cinematográfica de Glauber Rocha, desde o curta-metragem O Pátio (19593)

ao seu último longa-metragem A Idade da Terra, e sua extensa produção escrita,

concentrou-se em desmontar as fronteiras do cinema como linguagem e indústria, desde uma

perspectiva mítica e poética e de posicionamento crítico de sua realidade política como artista

latinoamericano desde uma profunda consciência dos meios de comunicação: “Rocha exerceu

uma práxis exaustiva em todo meio que interviu, novela, crítica, cinema, vídeo ou TV, e foi

um personagem muito comprometido com a situação política do Brasil.” (LA FERLA4, 2004,

p. 218, tradução nossa). Sua obra escrita, extensão e complemento do pensamento expressado

em seu cinema, é amplamente pautada por uma intensa e exaustiva análise da condição da

relação dos povos colonizados com um cinema colonizador, e um posicionamento de

oposição ao cinema de Hollywood, e na busca de uma nova linguagem para o cinema

brasileiro.

“[A montagem nos filmes do cinema novo] foi uma coisa que a crítica brasileira não
percebeu muito bem, mas que a crítica internacional notou, porque foi aí uma das
maiores contribuições do cinema novo no terreno da linguagem. A montagem dos
filmes do cinema novo estabeleceu uma nova noção de ritmo e continuidade.
Inclusive porque se usavam roteiros também modernos, da inspiração brechtiana,
evidenciando as problemáticas sociais muito mais que as psicológicas do melodrama
burguês.” (ROCHA, G., apud DEL PICCHIA; MURANO5, 1982, p. 26).

A Idade da Terra é um filme sobre a história milenar das contradições que constroem

o Brasil, e de certa maneira, os países do Terceiro Mundo em sua condição de colônias, sob a

lente do mito cristão. Essa proposta narrativa se expressa na estética fragmentada da

montagem, repleta de quebras nas regras de continuidade de movimento, marcada pela

repetição consecutiva das diferentes tomadas da mesma cena, pela inclusão de momentos de

“backstage”, onde o próprio diretor dá ordens aos atores, que por sua vez interpelam a câmera

fora de personagem, assim como cortes bruscos entre cenas, e entradas repentinas na trilha

musical. Em entrevista a Reali Júnior, Glauber explica:

“A Idade da Terra é a desintegração da sequencia narrativa sem a perda do discurso
infra-estrutural que vai materializar os signos mais representativos do Terceiro
Mundo, ou seja: o imperialismo, as forças negras, os índios massacrados, o
catolicismo popular, o militarismo revolucionário, o terrorismo urbano, a
prostituição da alta burguesa, a rebelião das mulheres, as prostitutas que se

5 DEL PICCHIA, P.; MURANO, M. Glauber, o leão de Veneza. [S.I.]: 1982.

4 LA FERLA, J. Glauber Rocha y la pasión audiovisual. Glauber Rocha: del hambre al sueño. Obra, política y
pensamiento. Buenos Aires: Museo Latinoamericano de Buenos Aires, 2004.

3 Informação levantada por Sylvie Pierre, biógrafa de Glauber: “Data da conclusão do filme em sua forma
sonorizada. O filme foi inicialmente pré-montado e apresentado em 1958, em versão totalmente muda, razão pela
qual figura em geral nas filmografias como um filme de 1958.” (PIERRE, 1996, p. 246)



14

transformam em santas, as santas em revolucionárias. Tudo isso está no filme dentro
do grande cenário da História do Brasil e das três principais capitais, Salvador,
Brasília e Rio. Trata-se de um filme que joga no futuro do Brasil, por meio da arte
nova, como se fosse Villa-Lobos, Portinari, Di Cavalcanti ou Picasso. O filme
oferece uma sinfonia de sons e imagens ou uma anti-sinfonia que coloca os
problemas fundamentais de fundo. A colocação do filme é uma só: é o meu retrato
junto ao retrato do Brasil.” (ROCHA, G., 2004, p. 498).

“Quero conquistar o público, mas não quero explorar o público”, diz Glauber Rocha6

(1985a, p. 254), reconhecendo a experimentação narrativa observada em A Idade da Terra

como resultado de uma trajetória pessoal: “Filmando Di Cavalcanti, descobri o aspecto

eminentemente visual do cinema, o cinema realmente, como visão, como cor, como imagem,

como som, como poesia, como verdade. Não tanto como teatro, como romance, ou como

ensaio…” (ROCHA, G., 1985a, p. 252). O curta Di Cavalcanti (1977) foi filmado no dia da

morte do pintor, no dia 26 de outubro de 1976, antes do início das filmagens de A idade da

Terra, que começaram em 1978.

“[...] com o filme A idade da Terra, eu já estava mais ligado aos rituais primitivos,
quer dizer, ao teatro do irracional que é o teatro popular, mas já não no sentido do
documento histórico, político ou etnográfico, mas no sentido órfico, quer dizer, no
sentido de pegar aquela matéria e transformá-la numa matéria audiovisual. Essa
matéria estrutura um discurso que não se define, porque já não existe aquela crença
– é um problema filosófico – na racionalidade da história, ou seja, numa dramaturgia
que leve a resultados catárticos, como se arte fosse uma metáfora que com a
revolução tudo resolvesse.” (ROCHA, G., 1985a, p. 253).

A catarse é definida por David J. Bolter (20197, p. 88) como uma experiência de

purgação emocional derivada da resolução de um conflito onde o espectador se empatiza e

ultimamente se identifica com as personagens protagonistas, e que em grande parte definiu a

estética das Eras de Ouro do cinema e do drama popular da televisão de Hollywood. Bolter

entende a catarse como um modo particular de contar uma história, de cunho moderno,

relacionado ao cinema de Hollywood, ao drama popular televisivo contemporâneo, às novelas

dos séculos XIX e XX, e completamente distinto do que acontece nas tragédias gregas

descritas por Aristóteles. Mas a princípio, é necessário esclarecer que a catarse como Bolter a

define não é um elemento universal dos meios que mais tendem à catarse, como o cinema, a

televisão, o teatro e a literatura, senão que está centralmente presente em uma das estéticas

possíveis dentro desses meios, e certamente encontrou espaço em meios digitais, como os

vídeo games. No entanto, a análise de Bolter ressalta o caráter nostálgico do modo narrativo

contemporâneo da catarse, demonstrado em uma preocupação com o passado. Seja pela ânsia

7 BOLTER, D. J. The Digital Plenitude: The decline of elite culture and the rise of new media. Cambridge,
Massachusetts: The MIT Press, 2019.

6 ROCHA, G. O século do cinema. Rio de Janeiro: Alhambra, 1985a.
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de um passado perdido, pelo arrependimento, pelo desejo de mudá-lo, Bolter reconhece o

passado como tema central do drama hollywoodiano, hoje e sempre. “Há outro tipo de

nostalgia no cinema de Hollywood e na televisão de hoje: um desejoso olhar para trás, para

uma época quando o drama sério era uma forma midiática dominante.” (BOLTER, 2019, p.

98).

Em suas apropriações, a A Idade da Terra coloca em crise uma série de imaginários

para formar um retrato do Brasil: a influência religiosa cristã, das religiões afro-indígenas, de

estrangeiros, do imperialismo, o carnaval, os monumentos da modernidade e a imagem do

próprio Glauber, com toda a sua carga controversa, representando um fio unificador de todo

esse material. O transe aparece na construção do filme, não apenas nas sequências de

montagem rápida, mas também nas cenas longas feitas com câmeras na mão, cheias de

mudanças focais e iluminações irreais. Também aparece expresso na trilha sonora

diversificada, nas intervenções do diretor pedindo aos atores que falem mais alto, ou façam tal

ação, e nos extras que olham para a câmera ou que estão presentes em segundo plano porque

o filme é filmado em suas terras, e nas repetições das mesmas frases em uma única cena como

se fossem mantras, entre muitas outras estratégias não convencionais.

“Porque essa descontinuidade? Deve-se considerar que o cinema glauberiano, a
partir de O pátio, está solenemente comprometido com a vanguarda, que é um tema
mitológico no mundo subdesenvolvido. Estruturalmente moderno, evitando fórmulas
neo-realistas, neo-expressionistas, neo-hollywoodianas (contra certos setores da
Nouvelle vague) – o engajamento de Glauber, assim como o de Paulo César
Saraceni, é fundamentalmente uma questão de opção pelo cinema de poesia, no
sentido pasoliniano da expressão.” (PIERRE8, 1996, p. 243).

Para dar um salto na racionalização da miséria como uma característica inevitável do

sistema, Glauber (2004, p. 248) amadureceu algumas de suas ideias estéticas, expostas em um

novo manifesto intitulado "Eztetyka do sonho". Para Glauber, se a razão não pode justificar o

estado de repressão política, intelectual e artística no país, e nem a conformidade popular com

a opressão das ditaduras, a luta revolucionária não poderia ser dada na ordem da razão, senão

apenas no território da irracionalidade e do mito. Nenhuma explicação racional, seja qual for

sua origem, pode justificar coisas da ordem do incompreensível, do impensável, do

intolerável, Glauber parece dizer. A fome, em vez de deixá-lo anêmico, sujeita o homem ao

delírio. Glauber faz uma relação entre a fome, a violência, transe e o sonho no tratamento

simbólico de sua estética: o povo e a cultura popular, não são expressões da fome, mas

moldados por ela, resultando em sua submissão mística. Como exemplos de arte

8 PIERRE, S. Glauber Rocha: Textos e entrevistas com Glauber Rocha. Campinas: Papirus, 1996.
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revolucionária, Glauber cita Luís Buñuel e Jorge Luis Borges por seu "irracionalismo

libertador", para colaborar com uma dilatação de uma sensibilidade poética aos mitos da

cultura popular - que não é folclore, apenas a própria linguagem popular - o que o levará a

explorar as raízes afro-indígenas da cultura brasileira, intensamente conectadas à sua

mitologia. “A poesia de Glauber era formalmente estruturada pelo subdesenvolvimento, pelo

que ele entendia por subdesenvolvimento – ‘o delírio da fome’ –, gerador da violência

amorosa da ‘regeneração’, e, em seguida, pelo sonho libertador inspirado por uma carga

mística.” (PIERRE, 1996, p. 243). A estética do sonho é a apropriação da irracionalidade na

construção da arte revolucionária. “Em suma, conclui [Glauber], só um pensamento

enfraquecido pela fome, em delírio, poderia explicar o Cinema Novo.” (PIERRE, 1996, p.

241).

A estrutura resultante da organização tradicional da linguagem cinematográfica, a de

atos separados por pontos de virada e um clímax, adaptados do teatro e da literatura, não

corresponde à sua nova visão do cinema: um cinema como verdade irracional. A Idade da

Terra se aproxima mais à poesia, e sugeriu o que poderia seria de um cinema do futuro,

também à sua hibridez de registros - o filme contém entrevistas, sequências em estúdios,

sequências nas ruas de três cidades diferentes no Brasil, comentários do próprio diretor, e a

hibridez de linguagens derivada de sua estrutura. O objetivo do experimento da estrutura

recombinatória está relacionado a uma exploração a partir da perda de crença na catarse. Sem

uma relação de causa-consequência, o cinema se libertaria da necessidade de criar o resultado

catártico e poderia se tornar um fluxo direto entre o discurso audiovisual do filme e o

espectador. Del Picchia descreve sua perspectiva de quem estava no Festival, comparando A

Idade da Terra a Megalexandros (1980), de Theodoros Angelopoulos, que levou o prêmio de

obra experimental ou de vanguarda:

“Pessoalmente não afirmo que ‘A Idade da Terra’ foi o melhor filme, em absoluto,
na faixa do novo – mesmo porque, à média de 12 projeções diferentes por dia, era
impossível ver tudo – mas não tenho a menor dúvida de que o filme de Glauber
Rocha é infinitamente superior ao premiado ‘Megalexandros’. O primeiro é o
futuro, na forma e no conteúdo; o segundo é o passado, idem, idem. O primeiro é o
surrealismo tropical do Terceiro Mundo que explode; o segundo é a restauração da
tragédia grega clássica. O primeiro é o retrato das novas contestações
anti-imperialistas; o segundo, um discurso tradicional sobre o poder. O primeiro é a
percepção do crescente papel político que a Igreja e as religiões vêm assumindo nos
países subdesenvolvidos; o segundo, uma análise feita mil vezes antes sobre a
questão do subjetivo e do objetivo no processo histórico. O primeiro é a revolução; o
segundo, a academia travestida de vanguarda.” (DEL PICCHIA; MURANO, 1982,
p. 53, grifos nossos).
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Ricardo Miranda, montador do filme ao lado de Carlos Cox e Raul Soares, percebe no

filme um “outro cinema, que ainda está para acontecer”:

“Não é para ter nem título nem créditos no filme: é uma outra experiência com o
cinema. 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. Não é um filme que circule por aí normalmente, e eu acho que é uma
experiência muito especial na primeira vez em que é visto. Eu estou mais interessado
em saber aqui, na verdade, das pessoas que assistiram ao filme pela primeira vez que
tipo de experiência foi provocada, que ondas altas atingiram. É um filme feito em
1978-80 e é outro cinema, que ainda está para acontecer. (MIRANDA apud
GARDNIER et. al9, 2005b, n.p, grifo nosso).

O resultado catártico, proveniente da resolução do conflito central, corresponde a uma

estratégia externa ao cinema, estritamente a mídia audiovisual. Em entrevista a João Lopes,

realizada em Sintra, Portugal, em 8 de abril de 1981, intitulada A passagem das mitologias,

Glauber comenta sua opinião sobre a mudança que aparece em seus últimos trabalhos em

relação ao aspecto "eminentemente visual” do cinema, "cinema como visão, como cor, como

imagem, como som, como poesia, como verdade. Não tanto quanto teatro, romance ou

ensaio". (ROCHA, 1985a, p. 253). Ou seja, podemos interpretar que A Idade da Terra

apresenta uma revisão do cinema glauberiano, onde a necessidade de uma "teatralidade" e o

programa de entretenimento inócuo seriam eliminados: "Porque se vai para o teatro, abre a

cena e existe o ritual. Agora, alguém vai ao cinema e existe o mesmo ritual, mas fotografado."

(ROCHA, 1985a, p. 253).

“Aconteceu evidentemente um caso de descontinuidade foucaultiana. Aliás, Terra
em transe, em si já tão cheio de descontinuidades, anunciava um tipo de montagem
que, já experimentado em certos momentos de Deus e o diabo, daria em seguida
impulso a todos os seus outros filmes, com exceção de O dragão da maldade (1969),
para explodir finalmente em A idade da terra, que pode ser projetado a partir de
qualquer momento do filme, podendo repetir as cenas e cortá-las à vontade. É o
melhor exercício que se pode impor a esse filme: é como um caos que leva à ordem,
não do pensamento, mais exatamente à ‘iluminação mágica’. Glauber inicialmente
chamou esse processo de ‘montagem de precipitações’, para depois rebatizá-lo de
‘montagem nuclear’.” (PIERRE, 1996, p. 243, grifo nosso)

O cineasta Joel Pizzini (apud GARDNIER et. al., 2005, n.p), um dos responsáveis pela

remasterização de A Idade da Terra, diz que “tem a ideia, também, do ponto de vista da

dramaturgia, da quebra de uma linearidade, de um significado na representação. É um

9 GARDNIER, R. et al. Debate sobre A Idade da Terra. Contracampo - Revista de Cinema, v. 74, 2005b.
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hipertexto, na verdade, muito mais do que um subtexto, pois são várias camadas.” Machado10

(1997) assemelha a forma do hipertexto à metáfora do labirinto, também explorada por

Kinder11 (1999, p. 236): “Cada visita ao labirinto será uma experiência única combinando

acaso e agência, já que cada vez que você faz novas conexões nem você nem o mundo é o

mesmo.” A leitura do hipertexto não expressa um conceito, uma verdade dada por uma linha

de raciocínio, é senão um processo vivo que se abre para a experiência do pensamento e da

imaginação, que se modifica e se adapta segundo o contexto, e o significado se cria brincando

com as informações disponíveis. O labirinto convida a uma exploração sem mapa, onde o

viajante exercita uma inteligência para poder seguir trilhando sem ficar dando voltas

infinitamente (KINDER12, 2003a).

“A abertura, a imprevisibilidade e a multiplicidade são dados na obra hipermidiática
como tais devem ser codificados. [...] o leitor deve encarar o texto permutativo como
uma obra em movimento, que permite realizar uma pluralidade de enfoques e remete
o espírito à experiência da contradição e da diversidade conceitual. Mas, para que
isso aconteça, é preciso que já a obra – ou o seu algoritmo combinatório – esteja
imbuída de uma concepção revolucionária de escritura, que ela faça desencadear a
incerteza e a indeterminação como qualidades estruturantes do texto, de modo que o
princípio combinatório seja a decorrência mesmo de um alargamento da função
significante da arte. Só uma escritura nova pode exigir uma nova modalidade de
leitura.” (MACHADO, 1997, p. 207, grifo nosso)

O filme contém entrevistas, sequência em estúdio, nas ruas de três cidades do Brasil,

comentários do próprio diretor etc., e a hibridez de linguagem derivada de sua estrutura. Em

termos de Glauber, de certo modo, é a concretização de um cinema ideogramático (ROCHA,

2004, p. 153), como sugeria ser o cinema do futuro.

“Não se trata de levar o espectador a pensar na loucura e na estrutura desarticulada
que as sociedades materialmente mais desenvolvidas impõem às sociedades
materialmente menos desenvolvidas. Trata-se de levar o espectador a sentir tudo
isto, trata-se de buscar uma tradução visual deste sentimento de que os povos
subdesenvolvidos estão na base da pirâmide e não podem fazer nada. Ou porque
Glauber propõe o cinema não como um meio para conversar com o espectador
(conversar fica difícil quando a língua mesmo se perde) mas como um meio de
envolvê-lo numa emoção que estimule a conversa depois da projeção.”
(AVELLAR13, 1981, p. 64).

A discussão presente é sobre aquilo que se coloca em movimento em obras como A

Idade da Terra que não é colocado em movimento no cinema clássico hollywoodiano, e

13 AVELLAR, J. C. O sentimento do nada. Filme Cultura, n. 38/39, p. 63–64, 1981.

12 KINDER, M. Designing a Database Cinema. Em The Cinematic Imaginary After Film (SHAW, J. WEIBEL,
P. orgs) Cambridge: The MIT Press. 2003a.

11 KINDER, M. Doors to the Labyrinth: Designing Interactive Frictions with Nina Menkes, Pat O’Neill, and
John Rechy - Style, Vol. 33, No. 2. Penn State University Press: [S.I], 1999.

10 MACHADO, A. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papirus, 2014. E-book.
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vice-versa. Nesse sentido, pode-se entender que A Idade da Terra, como projeto, é a

culminação das pesquisas estéticas empregadas por Glauber em sua filmografia,

principalmente a estética antropofágica de apropriação e negação das técnicas narrativas do

cinema clássico hollywoodiano, e a colocação do código cinematográfico em crise como

modo de contribuir com a invenção de uma nova identidade para um povo que carece dela

(DELEUZE14, 1987). Esse povo é o mesmo público do cinema clássico hollywoodiano (que

não se limita a filmes feitos em Hollywood, senão que se refere a uma marca estilística mais

ampla) e “colonizado” por mitos fundadores alheios aos seus próprios. Filmes como Deus e O

Diabo Na Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969)

colocam em jogo elementos épicos constituintes do mito central do faroeste estadunidense, no

centro da découpage e da montagem, em um palco organizado pelo imaginário brasileiro do

sertão nordestino (ROCHA, 2004, p. 108), enquanto Terra em Transe (1967) destrincha a

linguagem do cinema e coloca seus elementos narrativos em cheque.

1.2 Ideias em torno do projeto de estrutura narrativa recombinatória

Vinte e oito anos depois de sua estreia mundial na edição de 1980 do Festival de

Veneza, A Idade da Terra teve uma remasterização lançada em DVD na Coleção Glauber

Rocha (2008), organizada pelos cineastas Paloma Rocha e Joel Pizzini, que oferecia ao

espectador a possibilidade de dar play e assistir ao filme dividido em 16 rolos, agora

convertidos em arquivos digitais, se recombinando em tempo real. Neste lançamento, é

possível assistir ao filme clicando em uma opção chamada “Montagem da Terra”, onde se

passa para uma tela que explica: “O filme ‘A Idade da Terra’ foi concebido originalmente

para ser exibido sem ordenação prévia dos seus 16 rolos, montados de forma autônoma. Este

programa foi criado para que possamos experimentar a ideia inicial de Glauber Rocha”:

14 DELEUZE, G. La imagen tiempo: estudios sobre cine 2. Barcelona, Espanha: Paidós, 1987.
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Fig. 1: Tela do menu “Montagem da Terra”.

A estrutura do filme seria composta por dezesseis rolos, que deveriam ser os mesmos

distribuídos às salas de exibição, projetados fora de uma ordem deliberada, o que coloca o

algoritmo (substituindo o projecionista) como a última variável no final não só da cadeia de

criação, senão da cadeia de significação do filme. Para dar dimensão às possibilidades de

combinação dos rolos de A Idade da Terra nessas diretrizes, é preciso fazer um cálculo

fatorial (n!), permitindo a contagem das permutações únicas do filme. Se define n! (n fatorial)

como a multiplicação de n por todos os seus antecessores até chegar em 1. Como a versão

recombinatória de A Idade da Terra é composta de 16 rolos, a operação a ser feita é 16! (16

fatorial), visualizada abaixo, resultando em aproximadamente 20.922.789.888.000

combinações únicas do filme a serem exibidas ao azar. Expressamos a equação abaixo:

16!  =  16 𝑥 15 𝑥 14 𝑥 13 𝑥 12 𝑥 11 𝑥 10 𝑥 9 𝑥 8 𝑥 7 𝑥 6 𝑥 5 𝑥 4 𝑥 3 𝑥 2 𝑥 1

16!  =  20. 922. 789. 888. 000

O filme não pôde ser exibido nessas condições pois implicava dificuldades enormes de

distribuição e exibição, mesmo que o projeto se nutrisse da necessidade de ir contra os

padrões técnicos das salas de cinema. Por exemplo, se observa o problema quando se

considera a necessidade de um rolo de créditos, exigidos para proteger os direitos dos

trabalhadores da indústria cinematográfica, que o filme não possui:
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“Deve-se também notar que o filme nunca levou créditos. As informações sobre sua
equipe de produção e realização, bem como as que se referem a todos os filmes
mencionados nesta filmografia, provêm do catálogo “Glauber por Glauber”, editado
pela Embrafilme em 1985, por ocasião da primeira retrospectiva integral dos filmes
de Glauber Rocha no Brasil.” (PIERRE, 1996, p. 265).15

Para o público na sala de cinema, o rolo de créditos pode aparecer no começo, como

apresentação do filme, um sinal de que o filme está começando, ou implica uma espécie de

rolo final, quando os espectadores começam a levantar de suas poltronas. O que aconteceria

se o rolo de créditos fosse o primeiro a ser projetado? Ou se fosse projetado em qualquer

ponto no meio do filme? O público se levantaria, confuso, e sairia da sala de cinema?

Ficariam para ver se o filme continua depois dos créditos? Eventualmente, a proposta não

chegou a ser realizada, e A Idade da Terra estreou com uma montagem fixa de 160 minutos

no Festival de Veneza em 1980, a mesma que foi distribuída e projetada no resto do mundo.

No DVD, essa versão é acessível pelo menu inicial e é descrita como “Montagem sugerida”:

Fig. 2. Menu “Filme”

Efetivamente, a estrutura narrativa recombinatória do filme se sustenta na

recombinação autônoma dos elementos dispostos em uma base de dados. Assim, a versão de

estrutura aleatória de A Idade da Terra aborda a estrutura da lógica digital, relacionada à

forma sequencial da linguagem cinematográfica, baseada no próprio dispositivo da imagem

em movimento e nos sistemas narrativos que precedem o cinema. É em sua transformação do

caráter histórico, midiático e tecnológico que encontramos o aspecto mais importante de A

Idade da Terra para esta pesquisa. No entanto, se deve desmistificar essa transformação, e

entender a evolução do filme em seu novo contexto, de mídia digital, e refletir sobre sua

15 Nota de rodapé no original.
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abordagem da linguagem e posicionamento ideológico. O problema que caracteriza nossa

leitura de A Idade da Terra é sua existência particular em um espaço intermediário entre o

cinema e as mídias digitais, evidenciado pela natureza recombinatória de sua experimentação

narrativa.

“O Glauber trabalha uma certa diferença no discurso dele, que era um discurso de
muita desesperança política com o povo brasileiro – e se o povo brasileiro nunca iria
criar uma insurreição, a chance de acontecer alguma coisa era uma reforma da elite,
a elite tomar o poder e re-arranjar de alguma forma aquilo tudo, basicamente a linha
mestra de Terra em Transe, um intelectual de alguma forma tentando convencer um
chefe político a fazer a revolução e não conseguindo. A Idade da Terra é o primeiro
filme do Glauber que não busca nenhuma teleologia, nem no final do filme nem no
horizonte. A ideia não é mais uma autonomia da consciência de um indivíduo (Deus
e o Diabo), não é mais a morte trágica do poeta que tenta salvar seu país: é o próprio
fim da lógica teleológica, ou seja, você não precisa terminar o seu filme com um
plano específico, o final do filme é arbitrário, está na mão do projecionista.”
(GARDNIER et. al, 2005b, n.p, grifo nosso)

Paloma Rocha, sobre o assunto do projeto recombinatório do filme, diz que até onde

sabe, A Idade da Terra é uma obra aberta, e que cada rolo pode ser visto individualmente, ou

em qualquer ordem (informação pessoal).16 Aproveito a oportunidade para levantar a

definição de “obra aberta” segundo Umberto Eco17 (1976, p. 9), que na realidade sustenta um

modelo teórico de obra aberta, independente da existência prática de qualquer modelo de obra

aberta, que representa antes estrutura de uma relação fruitiva entre a obra e seus receptores,

no campo da probabilidade e da ambiguidade.

“A poética da obra aberta apresenta-nos justamente uma possibilidade histórica
desse tipo: o afirmar-se de uma cultura que admite, diante do universo das formas
perceptíveis e das operações interpretativas, a complementaridade de inspeções e
soluções diferentes; a justificação de uma descontinuidade da experiência, assumida
como valor em um lugar de uma continuidade convencionalizada, a organização de
diferentes decisões exploratórias reduzidas a unidade por uma lei que não lhes
prescreva resultados absolutamente idênticos mas que, pelo contrário, as encare
como válidas justamente enquanto se contradizem e se completam, entram em
oposição dialética gerando assim novas perspectivas e informações mais amplas.”
(ECO, 1976, p. 148).

Continua:

“No fundo, um dos elementos de crise para a civilização burguesa contemporânea é
dado pela incapacidade, por parte do homem médio, de subtrair-se a sistemas de
formas adquiridas que lhe são fornecidos de fora, que ele não conquistou através de
uma exploração pessoal da realidade. Doenças sociais tais como o conformismo ou a

17 ECO, U. Obra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva. 1976.

16 ROCHA, P. Pesquisa de Mestrado - A Idade da Terra. Destinatário: Antonio Bianchini Borduque. [São
Paulo], 31 de mar. 2022. 1 mensagem eletrônica.
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heterodireção, o gregarismo e a massificação, são justamente fruto de uma aquisição
passiva de standards de compreensão e juízo, identificados com a ‘boa forma’ tanto
em moral quanto em política, em dietética como no campo da moda, ao nível dos
gostos estéticos ou dos princípios pedagógicos. As persuasões ocultas e as
excitações subliminares de todos os tipos, desde a política até a publicidade
comercial, contam com a aquisição pacífica e passiva de ‘boas formas’ em cuja
redundância o homem médio repousa sem esforço.” (ECO, 1976, p. 148, itálicos do
autor).

O modelo de obra aberta de Eco, nessas condições, toma como projeto a educação

“para a contínua ruptura dos modelos e dos esquemas[...]” como “[...]instrumento pedagógico

com funções libertadoras.” (ECO, 1976, p. 148). Curiosamente, o posicionamento aqui

exposto do filósofo italiano – de certa maneira condizente tanto com a ideia de database

narrative18 quanto com da épica-didática de Glauber – contradiz sua conduta como membro

do júri do Festival de Veneza de 1980, responsável pela polêmica premiação de Louis Malle

na melhor direção por Atlantic City (1980), que desatou nos protestos de Glauber que

marcaram sua passagem pela edição do festival: “Então não é esteta, não é semiólogo, não é

comunicólogo, não é nada. É apenas uma besta colonizada. [...] Mas, no fim, Umberto Eco

nem entende de cinema, é um literato que não entende de audiovisual e ficou a serviço das

pressões.” (ROCHA apud DEL PICCHIA; MURANO, 1982, p. 17-18).

“Ele pretendia dar ao espectador a ‘liberdade de assumir uma consciência possível’.
Sustentar no plano prático uma concepção estética dessa natureza – a teoria da ‘obra
aberta’ consagrada no livro de Umberto Eco, já fora, na verdade, uma conquista dos
dadaístas e de Marcel Duchamp – seria levar adiante, como consequência natural,
um projeto cinematográfico centrado no problema da linguagem, esquematizado na
conhecida fórmula, um dos tópicos da poesia pós-simbolista do Ocidente: não
importa o que se diz, se se sabe como se diz. Compreende-se, assim, o progressivo
afastamento de Glauber de categorias como história, argumento, enredo, intriga,
encadeamento lógico, trama, continuidade linear, ordenamento psicológico, etc.,
tudo isto supresso em favor da criação de formas livres.” (GOMES19, 1997, p.
414-415, itálico do autor)

Poderíamos começar a construir a ideia de que a desconstrução de caráter livre,

“recombinatório” da estrutura narrativa de A Idade da Terra é uma abordagem experimental

de um cinema revolucionário também em sua forma, através da rejeição das formas

hegemônicas. O cineasta Joel Pizzini, um dos responsáveis pela remasterização do DVD,

enquadra o visionado do filme da seguinte maneira:

“Quando você entra no filme, eu acho que é quando ele menos me interessa. A Idade
da Terra me tira o tempo todo de dentro do filme, me leva para muitos campos,

19 GOMES, J. C. T. Glauber Rocha, esse vulcão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
18 Definiremos o conceito na página 27.
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muitas sensações, e não pode ser visto como espetáculo realmente acabado, porque
ele não cabe nesse mercado. É um filme que tem a ver com sonhos, com outras
possibilidades de percepção, não dá para enquadrá-lo como produto acabado, com
uma hora e meia, para te causar catarse. É uma experiência estética aonde você
também passa a ser ator do filme.” (PIZZINI apud GARDNIER et. al., 2005, n.p).

Não é por acaso que a estrutura recombinatória de A Idade da Terra apareceu em sua

masterização de DVD, um formato doméstico que difere do cinema principalmente em

tamanho e tempo. A proposta de assistir a um DVD em casa não é apenas diferente daquela

de ir ao cinema, mas também de nosso relacionamento com outros formatos de distribuição

audiovisual digital, como o consumo de séries ou filmes sob demanda. Não se trata do

dispositivo de distribuição, mas da maneira como o consumidor/espectador se relaciona com a

obra narrativa. Na negação das formas hegemônicas, intrinsecamente ligadas à história

tecnológica e ideológica do cinema, a estrutura narrativa de A Idade da Terra se aproxima à

uma lógica digital. Esta lógica, como aponta Lev Manovich e discutiremos mais adiante, viria

a ser “oposta” à forma sequencial da linguagem cinematográfica fundamentada no próprio

dispositivo da imagem em movimento, o cinematógrafo, e nos sistemas narrativos que

precedem o cinema. Mas finalmente, A Idade da Terra, salvo sua adaptação digital, será

consumida como longa-metragem, independente de onde se veja. Nesse sentido, se a narração

é uma das formas de atravessar uma base de dados, o que define se uma obra audiovisual é

“sequencial” ou não, não é o dispositivo onde se apresenta - seja o cinema ou o computador -

senão o propósito por trás dessa estrutura (HAYLES20, 2012; KINDER, 2003a). Ressaltamos

que a definição de database narrative não depende necessariamente do suporte digital,

segundo Kinder:

“Por ‘novas’ mídias digitais, me refiro vagamente à diversas formas sem nenhuma
tentativa de identificar suas diferenças significantes (o que exigiria outro ensaio): a
Internet, jogos eletrônicos, CD-ROMS, DVDs, DVD-ROMs, ambientes de realidade
virtual, e instalações interativas. Todas essas mídias podem funcionar como veículos
para transmitir narrativas, mas também são capazes de servir a outras funções
não-narrativas.” (KINDER21, 2002a, p. 4, tradução nossa).

O experimento narrativo recombinatório teria sido possível de realizar nas salas de

cinema, a falha se trata mais de uma questão técnica e econômica, dadas as circunstâncias da

produção e da estreia do filme. O experimento recombinatório é totalmente cabível no

21 KINDER, M. Hot Spots, Avatars and Narrative Fields Forever: Buñuel’s Legacy for New Digital Media and
Interactive Database Narrative. Film Quarterly, Vol. 55, no. 4, Los Angeles: University of California Press,
2002a.

20 HAYLES, N. K. How we think. Digital media and contemporary technogenesis. Chicago: The University of
Chicago Press, 2012.
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cinema, mesmo no cinema analógico, mas as condições da indústria de distribuição e exibição

cinematográfica não estavam preparadas para participar do jogo de ruptura proposto pelo

filme. No caso de A Idade da Terra, a reordenação dos rolos é feita por um

montador/projecionista que fisicamente ordena e junta os fragmentos em uma sequência

particular, ou ainda, por um algoritmo que seleciona os arquivos e os reproduz na tela.

“Em minha opinião, o filme político não deve ser acompanhado por uma grande
sistematização, a não ser no caso em que se queira fazer filme didático. Quanto a
mim, prefiro o cinema polêmico, onde tudo está em movimento. Eu me pergunto
sempre, a propósito de Eisenstein, por exemplo – e atualmente vocês falam muito
sobre Eisenstein – e ocorre a mesma coisa em relação ao teatro de Brecht, eu
gostaria de saber se todos os autores podem utilizar as suas teorias. Temo que no
Brasil uma sistematização venha destruir o impulso criador, sobretudo se a criação é
inicialmente caótica e espontânea.” (ROCHA, G., 2004, p. 201).

Em uma carta direcionada ao público brasileiro Glauber chama sua obra

cinematográfica, concluída com A Idade da Terra, de “Kathedral, monumento, paynel

cineterceyromundista que, modesta e humildemente (como o Aleyjadinho) significam a luta

de um brasyleyro de 41 anos pela criação de uma sociedade redimida da nossa tragédya

kolonyal” (ROCHA, G.22, 2005a, n.p). No release de imprensa de A Idade da Terra (ROCHA,

G.23, 2005b), Raul Soares, um dos montadores do filme, explicita alguns dos procedimentos

de montagem do filme:

“Tentamos várias estruturas e todas eram possíveis dada a riqueza do material, mas
era preciso continuar experimentando e aprofundando cada vez mais no sentido de
melhor compreender as múltiplas possibilidades que nos ofereciam as imagens. Isso
consistia num trabalho difícil e atraente. Difícil por ter de romper com uma forma já
concebida, e atraente pela elaboração e descoberta de uma nova forma. Na medida
em que esse processo se desenvolvia, a criação, era maior a participação,
questionando e sendo questionado a todo instante, desestruturando e reestruturando
conceitos de montagem. Uma experiência levada às últimas consequências, um filme
sendo estruturado na sala de montagem.” (SOARES apud ROCHA, G., 2005b, n.p)

Temos interesse em mostrar de que forma A Idade da Terra encontra uma nova

existência em um formato caseiro, o DVD, onde a estrutura recombinatória adquire um

sentido natural, já que o projeto original pode ser traduzido em termos digitais e matemáticos.

Basta traçar um paralelo com sua projeção potencial em uma sala de cinema, em 1980,

quando o responsável pela última ordenação dos rolos seria o projecionista. Naturalmente, o

fator humano faria com que cada projecionista tivesse organizado os rolos de maneira

23 ROCHA, G. Release de imprensa: A Idade da Terra. Contracampo - Revista de Cinema, v. 74, 2005b [1981].

22 ROCHA, G. Idade da Terra, um aviso aos intelectuais. Contracampo - Revista de Cinema, v. 74, 2005a
[1981].
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particular, mesmo que ao azar e, portanto, cada sala de cinema exibirá uma versão diferente

do filme. No campo digital, o equivalente operativo do projecionista é um algoritmo, um

programa, que compreende e realiza uma série de regras, sob uma lógica de operações

matemáticas. As regras, no caso de A Idade da Terra, são duas:

1) Todos os rolos (que agora, materialmente, são arquivos de vídeo) devem ser

projetados;

2) E apenas uma vez por iteração.

É esse caráter matemático dessa estrutura recombinatória que coloca comodamente a

A Idade da Terra no formato digital de distribuição. A reestreia digital de A Idade da Terra

coloca o filme em um espaço particular de consideração estética, técnica e política sobre a

linguagem cinematográfica, o que nos leva a questionar a relação entre o cinema e o

computador, e a possibilidade numérica de organização da estrutura de um relato.

Este é um ponto de partida para uma reflexão das estratégias narrativas observadas em

A Idade da Terra, tanto estruturais como de construção da mise-en-scéne, sob uma

perspectiva da linguagem das mídias digitais (outrora chamadas novas mídias, em inglês new

media). Descartadas as divergências técnicas de ambos dispositivos – o cinema e o

computador – é A Idade da Terra uma obra dos meios digitais? Já a princípio, respondendo à

pergunta: não, A Idade da Terra não é uma obra dos novos meios. Pelo menos não em sua

versão original, projetada em 35mm. É inconfundivelmente uma obra do (e para) cinema.

Mas, se A Idade da Terra não é uma obra dos meios digitais, por que sua tradução ao meio

digital funciona tão bem? Quais são as características centrais das mídias digitais presentes no

cinema, e do cinema nas mídias digitais? Finalmente, como levanta Gerber24 (1982, p. 127):

“Me perguntava: seria possível desestruturar uma linguagem dominante e como

consequência, a dominação, a partir de um novo discurso cinematográfico?”

1.3 Objetivos da Dissertação

A Idade da Terra, como obra cinematográfica, foi rotulada de complexa, exagerada e

difícil. Além da estrutura recombinatória – que até a digitalização, permaneceu em estado de

projeto – o filme também depende de uma montagem fragmentada e distante das regras de

construção de um espaço-tempo coerente, para os interesses fundamentais de Glauber sobre a

linguagem cinematográfica. Embora as condições sociopolíticas do continente tenham

24 GERBER, R. O mito da civilização atlântica. Glauber Rocha, cinema, política e a estética do inconsciente.
Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes. 1982.



27

mudado desde a estreia do filme, sua proposta narrativa ainda é muito atual, principalmente

no novo contexto tecnológico de produção e distribuição de conteúdo audiovisual. A relação

entre o espectador e o texto na estrutura narrativa recombinatória entra neste jogo, uma vez

que a ação e a reação ao texto que se desenrola na frente do espectador oferecem um espaço

para se deter a pensar no relato e suas formas, e depois expandir seus pensamentos sobre seu

contexto.

O presente trabalho tentará argumentar que as experimentações narrativas de A Idade

da Terra que partem de uma visão de mundo organizada pelo inconsciente, em direta oposição

a um “racionalismo opressor” (ROCHA, G., 2004, p. 246) podem ser circunscritas dentro da

lógica desconstrutiva das databases narratives, noção elaborada por Marsha Kinder (1999,

2002a, 2002b, 2003), uma vez que esta indica um potencial subversivo na evidenciação da

própria construção da narrativa. Desse modo, existe um gérmen da lógica digital no

pensamento glauberiano, expressado em uma relação paradigmática no choque entre

elementos culturais diversos, evidenciando uma qualidade visionária no pensamento de

Glauber Rocha sobre a linguagem cinematográfica e as formas de fazer cinema.

“Uso o termo ‘database narrative’ para referir àquelas narrativas, sejam em novelas,
filmes ou jogos, cuja estrutura expõe os processos duplos de seleção e combinação
que jazem no coração de todas as histórias e são cruciais para a linguagem: a seleção
de personagens, imagens, sons, eventos particulares de uma série de paradigmas, que
logo são combinados para gerar contos específicos. Levantando questões
meta-narrativas, essas estruturas revelam a arbitrariedade das escolhas particulares
feitas e a possibilidade de fazer outras combinações, que iriam criar histórias
alternativas.” (KINDER25, 2002b, p. 127, tradução nossa).

A concepção de Kinder de um cinema de base de dados é mais ampla e exploratória.

Inclui filmes que poderiam ser considerados como exemplos de um cinema não-narrativo,

como Fata Morgana (1971) de Werner Herzog, Pulp-Fiction (1994) de Quentin Tarantino,

Inland Empire (2006) de David Lynch, e a obra de Chris Marker, de La Jetée (1962) a Sans

Soleil (1983), incluindo o CD-ROM multimidiático Immemory (1997), uma coleção interativa

em CD-ROM26 das memórias do artista.

Por se tratar de uma abordagem nova da obra de Glauber Rocha, atravessada por uma

leitura de perspectiva digital, algo que o diretor não chegou a presenciar devido à sua

prematura morte, queremos evitar que as conclusões desta pesquisa estabeleçam regras de

criação audiovisual digital, ou tente desenhar uma hipótese do que o diretor faria com o meio,

26 Hoje acessível online pelo endereço https://gorgomancy.net/

25 KINDER, M. Narrative Equivocations between Movies and Games. New Media Book, ed. Dan Harries,
2002b. Londres: British Film Institute, 2002b.

https://gorgomancy.net/
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senão partir do trabalho revolucionário observado em A Idade da Terra para indagar as formas

de trabalho do audiovisual atuais. Isto é, a partir de A Idade da Terra, indagar o que da

linguagem digital do cinema estaria potencialmente na expressão glauberiana desse filme.

Consideramos algumas abordagens das narrativas digitais complacentes dentro do que

acreditamos ser o futuro da linguagem do audiovisual digital, seja interativo, imersivo, ou

não, ainda mais por se tratar de um formato e uma tecnologia ainda em desenvolvimento, e

que, portanto, merece um exame minucioso e cuidadoso. É necessário reforçar que A Idade da

Terra não é uma obra dos meios digitais. Porém, dadas as circunstâncias, promovemos

experimentar uma leitura de seu projeto recombinatório sob essa lente, com o interesse de

compreender a aplicação dos conhecimentos das estruturas narrativas em um contexto

não-linear. Como o estudo do cinema – e de uma linguagem dele – a partir de A Idade da

Terra aplicado aos meios de comunicação organizados pelo computador pode nos ajudar a

pensar os mecanismos dos novos formatos audiovisuais, se também temos interesse na

exploração de uma linguagem própria do novo contexto de produção audiovisual?

Também se percebe a necessidade de expandir o estudo sobre a obra tardia de Glauber

Rocha, que carece da mesma atenção e detalhe dados a 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), alguns de seus filmes mais conhecidos.

1.4 Estrutura da Dissertação

No Capítulo 2, estabeleceremos uma base da relação entre o cinema e o computador

como uma história de continuidade que organizará o resto das leituras. Como Glauber sempre

foi um artista consciente dos meios de comunicação e crítico das indústrias cinematográficas,

consideramos que, para abordar sua obra fílmica em conjunto com sua obra escrita, é

necessário estabelecer este parâmetro para entender os elementos digitais que aparecem

expressos na estética e nos experimentos narrativos de A Idade da Terra. Para isso,

consideramos uma perspectiva tecnológica, histórica e política tanto do cinema como do

computador, a partir da leitura de Arlindo Machado, Jorge La Ferla, e Lev Manovich,

entendendo a história da criação e evolução desses meios como vias paralelas da evolução das

imagens, suas difusões ao longo dos anos até o presente, e principalmente, dos aspectos

ontológicos que os definem.

Feita a ponte conceitual entre o cinema e o computador, precisamos entender o que

define a linguagem clássica do cinema, em especial o modo discursivo-narrativo no cinema de
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Hollywood e nos outros inspirados por ele. A partir da leitura de Eduardo Russo27 (2008),

Arlindo Machado (1997) e Ismail Xavier28 (2005), buscaremos entender a linguagem do

cinema clássico de Hollywood como um modo discursivo que privilegia a narrativa. A partir

dessa premissa, tomaremos a leitura dos textos de Glauber Rocha (1985a, 1985b29, 2004) para

mapear a estética e a política subversivas do diretor e identificá-las em A Idade da Terra, a

fim de compreender os pressupostos da nova linguagem buscada pelo filme assim como nos

filmes realizados no Cinema Novo, movimento do qual Glauber é concebivelmente o

principal pensador. A obra fílmica de Glauber, assim como seus escritos organizados em três

volumes logo depois da finalização de A Idade da Terra, estudados em conjunto a três

propostas estéticas centrais no pensamento estético de Glauber (fome, épica-didática e sonho)

serão o ponto de partida para entender o filme como a culminação da investigação estética que

se apresenta nos filmes de Glauber, pautada pelas estéticas nacionais que marcaram o Cinema

Novo brasileiro.

A seguir, retomando a leitura da relação do cinema e do computador como uma

história de continuidade, leremos a Jorge La Ferla30 (2009), e a Lev Manovich (199831,

200532), pioneiro dos estudos dos meios digitais de comunicação, que apresenta a noção de

database (base de dados) como forma simbólica da era do computador e como forma de

organizar o mundo diametralmente oposta à narrativa que se observa no cinema, e funda a

ideia de um database cinema, um formato híbrido de cinema e computador com edição

automática e permutativa em tempo real. Logo, no entanto, levantaremos apontamentos

críticos à teoria apresentada por Manovich, com a leitura de N. Katherine Hayles (200733,

2012), que sugere ser mais produtivo ver a dicotomia narrativa e database como simbiontes,

isto é, como formas parceiras na construção de sentido, e com a leitura de Marsha Kinder

(1999, 2002a, 2002b, 2003a), quem cunhou o conceito de database narratives, que

expandiremos e aplicaremos nos próximos capítulos.

O Capítulo 3 faz uma leitura das teorias sobre a narrativa aplicada ao cinema e aos

meios digitais que virão a estabelecer a metodologia de análise do filme. Começaremos com

33 HAYLES, N. K. Narrative and Database: Natural Symbionts. PMLA, Out. 2007, Vol. 122, No. 5, Special
Topic: Remapping Genre, pp. 1603-1608. 2007.

32 MANOVICH, L. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona, Espanha: Paidós, 2005.
31 MANOVICH, L. Database as a symbolic form. [S.I.], 1998.

30 LA FERLA, J. Cine (y) digital: Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la
computadora. 1. Ed. Buenos Aires: Manantial, 2009.

29 ROCHA, G. Roteiros do terceyro mundo. Organizado por SENNA, O.; Rio de Janeiro:
Embrafilme/Alhambra, 1985b.

28 XAVIER, I. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

27 RUSSO, E. A. El cine clásico: Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea. Buenos Aires, Argentina:
Manantial, 2008.
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uma leitura superficial da estrutura do filme, reconhecendo os problemas de análise a serem

resolvidos. Aprofundaremos a definição de database narrative construída a partir da leitura de

Marsha Kinder, cunhadora do conceito, retirando de seu trabalho analítico uma metodologia

para a análise de A Idade da Terra como database narrative. Em relação à leitura de Kinder

dos filmes de Luis Buñuel e Chantal Akerman, faremos uma ponte teórica entre as teorias

estabelecidas por e o pensamento de Glauber, organizado em três conceitos estéticos que

consideramos serem os pilares da prática fílmica de Glauber: Estética da Fome, Estética do

Sonho, e Épica-Didática (ROCHA, G., 2004). Estabeleceremos na leitura de Kinder um

posicionamento em relação à lógica do sonho nos filmes de Buñuel como modelo para a

criação de database narratives, dialogando com a leitura de Glauber da obra de Buñuel e seu

conceito de Estética do Sonho. A partir da leitura de Kinder sobre o filme Toute une nuit

(1982) de Chantal Akerman, e o pensamento que desenvolve em torno do potencial

subversivo da narrativa iterativa no cinema, conceito que toma de Genette34 (1995),

sustentaremos uma possibilidade linguística e narrativa de denúncia da influência do modo

discursivo hegemônico e dominante. Dessa leitura, estabeleceremos uma ponte com a

Épica-Didática, definida como uma estética cinematográfica revolucionária que se constrói na

tomada de consciência do colonizado de sua condição através da épica como elemento

cultural fundamental desse processo.

No Capítulo 4, faremos a análise do filme e de suas as técnicas narrativas e estruturais

a partir das três estratégias da lógica da database observadas nos filmes de Luis Buñuel e

Chantal Akerman e desenvolvidas por Kinder (20ª2a, 2003b35) no capítulo anterior: nos níveis

da 1) pulsão narrativa; 2) caracterização; e 3) trama; e como estas dialogam com os conceitos

glauberianos de Épica-Didática e da Estética do Sonho (ROCHA, G., 2004). Sustentaremos

nossa análise com outras leituras prévias do filme, a modo de integrar a nova leitura no corpus

analítico já existente sobre a obra de Glauber, seja em concordância ou não. As principais

análises tomadas serão de Raquel Gerber (198136, 1982), José Carlos Avellar (1981), Ismail

Xavier (198137, 199838), Mateus Araújo Silva39 (2022), Sylvie Pierre (1996), e Ruy Gardnier

(2005), entre outros.

39 SILVA, M. A. Transatlantismo de Glauber Rocha. [S.I.]: Transatlantic Cultures. 2022.
38 XAVIER, I. Evangelho, terceiro mundo e as irradiações do planalto. Filme Cultura, n. 38/39, p. 69–73, 1981.
37 XAVIER, I. A idade da terra e sua visão mítica da decadência. Cinemais, n. 13, p. 153–184, set./out., 1998.
36 GERBER, R. Glauber-Exú implode na idade da Terra. Filme Cultura, n. 38/39, p. 69–73, 1981.

35 KINDER, M. The Subversive Potential of the Pseudo-Iterative. Film Quarterly, Vol. 43, No. 2, pp.2-16,
2003b.

34 GENETTE, G. Discurso da narrativa. 3.ed. Lisboa: Vega. 1995.
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2. Para definir database narrative

2.1 Cinema e Computador, uma continuidade

Neste primeiro capítulo, iremos organizar o cenário híbrido da convergência entre o

cinema e o computador, a partir de suas semelhanças e diferenças, e o significado dessas

observações na leitura das inovações narrativas de A Idade da Terra como desconstrução de

um tipo específico de linguagem cinematográfica.

Tomo como base da organização do pensamento a seguir a premissa da relação entre a

linguagem do cinema e a linguagem do computador como uma continuidade, e não como

ruptura. Essa posição se faz necessária porque, ao longo do desenvolvimento do raciocínio,

entenderemos algumas relações dicotômicas mais como uma gama de espectros do que como

opostos, incluindo cinema e computador, principalmente quando escrevemos em um ponto na

história de total predominância do computador em todas as etapas da produção

cinematográfica, desde captura da imagem à distribuição. Esta última colocação é óbvia,

enquanto também se deve considerar a total predominância do computador na cultura em

geral. No entanto, no caso particular do cinema, a presença do computador em todos

processos de criação cinematográfica tende a invisibilizar-se (questão central no propósito

desta pesquisa), pois mesmo com a crescente desaparição do suporte fotoquímico busca-se

emulá-lo, e por isso a perspectiva de uma continuidade – ou talvez melhor, uma convergência,

em seu mérito, radical – nos permite como proposto por Jorge La Ferla (2009, p. 15, tradução

nossa): “conceber uma razão criativa no cruzamento do cinema com outras tecnologias”;

“deixar de lado a falsa diatribe entre o cinema e o digital para considerar a defesa de uma

alteridade que resulte em obras admiráveis, produto desta conjunção inevitável”; e “retomar

estudos da linguagem do cinema e sua história para considerar o manejo das tecnologias

digitais.” (LA FERLA, 2009, p. 28). Para isso, é preciso pensar tanto no cinema em si mesmo,

e nas especificidades do seu dispositivo, tanto como na sua relação com outro dispositivo, o

computador, que opera na ordem do código binário e do processamento matemático – em

suma, como máquinas de imagem em diálogo.

Hoje, o digital está mais inserido do que nunca no aparato audiovisual, pelo menos

seguramente mais inserido do que no momento da escrita dos principais textos sobre seu

impacto cultural aqui expressos. Para La Ferla, essa observação possibilita uma revisão da
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história dos meios audiovisuais a partir das mudanças tecnológicas neles observadas,

principalmente porque as operações do processamento digital se apresentam “estruturadas por

diversos parâmetros sempre imbricados com a história da linguagem cinematográfica” (LA

FERLA, 2009, p. 26), conceito que será entendido por Manovich (2005) na relação de mútua

influência entre o computador e a cultura, da qual a linguagem cinematográfica faz parte.

Nessa relação entre o cinema e o computador, La Ferla curiosamente observa a imposição de

um consenso hegemônico do mundo do espetáculo frente ao audiovisual na conjuntura digital.

Em outras palavras, as formas de fazer cinema no campo do

“Hoje em dia, a imagem numérica substitui quase definitivamente o celulóide, desde
a captação de imagens até a projeção. Diante deste fato a indústria do espetáculo
lançou uma busca titânica corporativa para conseguir parâmetros de simulação
altamente exigentes, como base de um cinema dissimulado e dissimulador de seus
processos digitais.” (LA FERLA, 2009, p. 12, tradução nossa).

Considero essencial, assim como levantado por La Ferla (2009, p.16), “privilegiar a

operação do artista e do realizador, quem deveria lutar constantemente contra a limitação do

prefigurado pelo programa, a materialidade do dispositivo utilizado e os discursos uniformes”,

colocando aos artistas a responsabilidade de manejar os parâmetros técnicos do cinema

digital. É necessário esclarecer que, com estas observações sobre as especificidades materiais

do cinema e do suporte fotoquímico, não busco anunciar nem muito menos entreter a ideia de

uma “morte do cinema”, muito menos de um purismo fílmico atrelado ao celulóide. Entendo,

assim, a importância dessa pesquisa para um entendimento maior de um devir

estético-tecnológico pautado na relação entre o cinema e o digital. Esta concepção de um

cinema atual dissimulador de seus processos digitais será retomada durante a discussão da

visão glauberiana do cinema clássico de Hollywood e sua ilusão de transparência.

“[...] podemos traçar linhas históricas desses cruzamentos entre o cinema e o digital,
que compreendem um antes e um depois do uso da máquina fílmica por diferentes
dispositivos computacionais; isto, que está em processo há certo tempo, funciona de
duas maneiras: como uma simulação oculta ou como uma nova ordem criativa.” (LA
FERLA, 2008, p. 62, tradução nossa).

La Ferla (2009) observa, a partir de uma perspectiva histórica comparada, contatos

materiais e conceituais que relacionam a imagem fotoquímica e o processamento matemático,

levantando uma pré-história comum que precede a própria invenção do cinematógrafo

observada por Lev Manovich: o telar automático de Joseph Marie Jacquard e à máquina

analítica de Charles Babbage, ambas dos inícios do século XIX.
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“A história das máquinas audiovisuais e das processadoras de dados se desenvolveu
de forma paralela durante os últimos dois séculos, através de excursões do homem
relacionando as finalidades místicas e ideológicas de um imaginário vinculado aos
descobrimentos científicos.” (LA FERLA, 2009, p. 39, tradução nossa).

Manovich se pergunta a razão pela compreensão popular dos meios digitais serem

mais relacionados com o uso do computador para a distribuição e exibição do que a produção,

uma vez que, por exemplo, uma fotografia – independente de como foi feita – vista em uma

página web pertence aos meios digitais, mas a mesma foto impressa, não (MANOVICH,

2005, p. 63). Manovich argumenta que essa definição é limitada demais para abarcar as

mudanças trazidas pelo computador no campo da comunicação, e considera que a revolução

dos meios digitais está na estandardização midiática de todas as partes da cadeia de produção

e exibição do objeto digital – a captação, a manipulação, o armazenamento e a distribuição –

em uma só máquina, o computador, que também pode participar dos processos de criação

artística. A pergunta central de Manovich na busca de uma definição para os meios digitais é:

“Quais são as maneiras em que nosso uso dos computadores para gravar, armazenar, criar e

distribuir as mídias as tornam ‘novas’?” (MANOVICH, 2005, p. 64).

Manovich descreve uma história de divergência das tecnologias informáticas e

midiáticas para colocar as mídias digitais como a síntese dos dispositivos analíticos e os

dispositivos de processamento de imagens.

“Não deveria nos surpreender que ambas trajetórias, o desenvolvimento das mídias
modernas e o dos computadores, começam mais ou menos ao mesmo tempo. Tanto
os dispositivos midiáticos como os informáticos foram necessários para o
funcionamento das sociedades de massa modernas. A capacidade de difundir os
mesmos textos, imagens e som a milhões de cidadãos – para garantir assim as
mesmas crenças ideológicas – era tão essencial como a capacidade de manter um
registro dos nascimentos, os dados dos empregados, e os históricos médicos e
policiais. A fotografia, o cinema, a imprensa, a rádio e a televisão fizeram possível o
primeiro, enquanto os computadores se encarregaram do segundo. As mídias de
massas e o processamento de dados são tecnologias complementares, que aparecem
e se desenvolvem juntas, tornando possível a moderna sociedade de massas.”
(MANOVICH, 2005, p. 68, tradução nossa).

Não é à toa que Manovich não ignora a influência do cinema na história do

computador, uma vez que considera o computador como um dispositivo que converge as

mídias que o precederam. É necessário notar que as mídias mencionadas pelo autor tiveram

sua importância no processo de moldar as formas como as sociedades modernas se

comunicam, desde o congelamento e reconstrução do tempo, a impressão massiva de texto, a

transmissão ao vivo e em direto do presente à longa distância. Como se baseia em uma
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linguagem matemática, o computador, ao incorporar as outras mídias, se converte em um

dispositivo universal de sintetização e manipulação das “velhas” mídias. Ao mesmo tempo,

Manovich indica que algumas das características relacionadas com as mídias digitais também

podem ser observadas em expressões das tecnologias das “velhas” mídias. A representação

digital, que acontece mediante a composição de um objeto midiático a partir de amostras

finitas, divididas em bits de informação binária, é o que permite que um arquivo digital possa

ser armazenado como representação numérica. No entanto, Manovich aponta que o cinema

funciona sob um princípio similar, uma vez que reproduz o tempo e o movimento com

amostras equidistantes de tempo, a 24 quadros por segundo. O mesmo acontece com a

televisão, cuja quantificação acontece ao nível do pixel. É através dessa característica

essencial que o cinema também desenvolve a operação da montagem, no marco do

entendimento da linguagem cinematográfica e seu desenvolvimento.

Manovich argumenta que o computador e a cultura influenciam um ao outro, em um

processo que chama de transcodificação40, a consequência mais substancial da

computadorização das mídias, facilitando relações complexas entre os sistemas de

organização da cultura e as formas como estes são afetados na computação. Por exemplo, as

convenções do design de interfaces computacionais influenciam o design das hipermídias; o

design de programas, suas interfaces, e os formatos que manipulam podem ser moldados por

objetos culturais, como a maioria dos programas de edição de vídeo, que emulam a lógica da

moviola, equipamento de montagem cinematográfica para a manipulação de celulóide. Esta

leitura desafia a perspectiva mais determinista de entender o computador como uma “caixa

preta”, uma metáfora apta porque é um sinônimo para um sistema fechado que recebe um

input, o processa, e devolve um output, ocultando o código subjacente desse processamento.

Computadores e seus programas podem operar dessa maneira, mas a decisão de Manovich de

definir a noção de transcodificação e demonstrar a relação de mútua influência entre a cultura

e a computação nos remete a uma ideia de que nem o design de interfaces nem a linguagem

das novas mídias precisa se subscrever ao conceito de “caixa preta”.

“Cem anos depois do nascimento do cinema, formas cinematográficas de ver o
mundo, se estruturar o tempo, de narrar uma história, de vincular uma experiência à
outra, estão sendo estendidas para se tornarem as formas básicas como os usuários
de computadores acessam e interagem com todos os dados culturais. Desse modo, o
computador preenche a promessa do cinema como um Esperanto visual que
preocupou muitos artistas e críticos do cinema nos anos 1920, de Griffith a Vertov.
De fato, milhões de usuários de computadores se comunicam entre si através da
mesma interface. E, em contraste com o cinema, onde a maioria de seus 'usuários'

40 Nas ciências da computação, o termo transcodificação significa o movimento de informação entre formatos.
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são capazes de ‘entender’ a linguagem cinematográfica mas não de ‘falá-la’ (quer
dizer, fazer filmes), todos os usuários de computadores podem ‘falar’ a linguagem
da interface. Eles são usuários ativos da interface, empregando-a para realizar várias
tarefas: enviar email, rodar aplicativos básicos, organizar arquivos, e assim por
diante. O Esperanto original nunca foi realmente popular. Mas interfaces culturais
são largamente utilizadas e fáceis de aprender. Deveríamos concluir que somos de
algum modo biologicamente ‘programados’ para a linguagem de interface, da forma
como somos ‘programados’, de acordo com a hipótese original de Noam Chomsky,
a diferentes linguagens naturais? A resposta é claramente que não. Usuários podem
‘adquirir’ novas linguagens culturais, seja o cinema há cem anos atrás, ou interfaces
culturais hoje, porque essas linguagens são baseadas em formas culturais prévias e
familiares. No caso do cinema, foi o teatro, a lanterna mágica e outras formas de
entretenimento público do século XIX. As interfaces culturais, por sua vez, se
apropriam de formas culturais prévias como a palavra impressa e o cinema.”
(MANOVICH41, 1997, p. 12-13, tradução nossa).

Para continuar entendendo a relação entre a cultura e os sistemas de computação, e

como estas se influenciam mutuamente, Manovich fia-se de comparações entre o cinema e as

novas mídias para demonstrar sistematicamente que algumas das concepções trivialmente

entendidas naquele momento como específicas das novas mídias também estão presentes nas

mídias prévias, no caso, o cinema. As concepções errôneas que Manovich derruba ao

reconhecê-las já no cinema são a representação discreta em unidades singulares, o acesso

aleatório às informações e suas partes, e o suporte de múltiplas mídias. Da mesma forma,

Manovich derruba as noções de digitalização e interatividade, uma vez que a amostragem (a

digitalização) se observa na unidade mínima do cinema, o fotograma, que é a amostragem do

tempo dividido em vinte e quatro42 frações por segundo, e também enquanto considera que a

interatividade de qualquer meio é redundante, já que depende da interação entre espectador e

objeto para que aconteça a interpretação. Essas são as razões pelas quais Manovich evita usar

o termo “digital” para se referir às mídias expressadas pelo computador, optando por “novas

mídias”, que atualmente não têm nada de novas, e também prefere categorizar a interação

entre humanos e computadores como interface.

“O cinema, a principal forma cultural do século XX, encontrou vida nova como a
caixa de ferramentas de um usuário de computador. Meios cinemáticos de
percepção, de conectar espaço e tempo, de representação da memória, pensamento e
emoção humanas se tornaram uma forma de trabalhar e uma forma de vida para
milhões na era do computador. As estratégias estéticas do cinema se tornaram
princípios básicos de organização no software do computador. A janela de um
mundo ficcional de uma narrativa de cinema se tornou a janela de uma paisagem do
datascape. Resumidamente, o que era o cinema se tornou a interface entre humanos

42 A velocidade da amostragem no cinema é variável, havendo flutuado nos começos do cinema entre 16 e 26
quadros por segundo. Os vinte e quatro quadros por segundo são uma estandardização estabelecida na na
transição para o cinema sonoro iniciada em 1926 para garantir a sincronização entre a banda sonora e as
imagens, na medida em que as flutuações na velocidade seriam menos toleradas.

41 MANOVICH, L. Cinema as a cultural interface. [S.I.], 1997
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e computadores.” (MANOVICH, 1997, p. 20, tradução nossa).

O cinema influencia a teoria de Manovich na medida em que a linguagem

cinematográfica é a principal lente conceitual pela qual ele investiga as novas mídias,

tomando exemplos fílmicos especialmente do trabalho da vanguarda russa de Dziga Vertov

como principal fonte de análise e comparação. Ao mesmo tempo, a linguagem

cinematográfica acaba sendo uma gramática poderosa para a discussão das interfaces visuais.

Manovich também traça uma genealogia da tela do computador, partindo do quadro na pintura

Renascentista e passando pela imprensa até o cinema, marcando o retângulo como a interface

visual do computador em relação direta com o cinema e suas influências. Como tal, os estilos

tradicionais da fotografia e da cinematografia se impuseram na cultura, moldando a tecnologia

e impondo certa impronta realista do cinema nas tecnologias emergentes da computação.

“É válido pensar nesses processos de substituições e permutas como um conflito que
se coloca desde o próprio cinema e sua derivação à imagem digital programada. Eles
nos fazem enfrentar uma série de novos parâmetros, marcados particularmente pelo
tecnológico, que não só compreendem a materialidade do processo fílmico, senão
que questionam todas as áreas que formam parte do cinema clássico. Deste modo, a
direção de fotografia, a captura do som e a atuação, entre outros, se vêm
radicalmente sacudidas por essa digitalização do aparato cinematográfico. E diante
dessas mudanças radicais e as novas possibilidades que acarretam, existem como já
se indicou, duas possibilidades: ocultá-los (simular o cinema) ou usá-los com fins
criativos. Prevalece, evidentemente, a primeira tendência, já que só alguns
realizadores se apropriaram dessas variáveis como um aporte expandido em suas
obras. Para a maioria, em vez disso, a simulação digital do cinema teria como
máxima conquista contínuas com os standards dos processos de produção
cinematográfica em todas suas etapas materiais. Algo paradóxico, por certo. Essa
aparente contradição, sintomática, levou até então a uma série de mal-entendidos
relacionados com um falso purismo do cinema, que se relacionaria com a rejeição
dos novos parâmetros que surgem ao simular o cinema mediante a máquina digital.”
(LA FERLA, 2009, p. 64, tradução nossa).

Assim, as novas mídias poderiam se tornar simplesmente outro veículo para a forma

dominante da imagem em movimento do século XX: a expressão da linguagem tradicional do

cinema. Essa progressão em direção a uma verossimilhança cada vez mais exata considerada

natural pelas indústrias do entretenimento no desenvolvimento mútuo do cinema e do

computador termina, para Manovich, fechando as novas possibilidades dadas pela

computação dos meios audiovisuais. Nessa conceitualização, o cinema é apenas uma de várias

tecnologias das imagens em movimento, e suas práticas dominantes, o fotorrealismo do estilo

de Hollywood, é apenas uma das formas de organizar sequências de imagens em movimento.

Assim sendo, Manovich (1997) entende o cinema como interface cultural no cenário

do processo de computadorização dos meios de comunicação para entender a lógica do código
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cultural do computador em sua fase natal. Com o gesto de demonstrar que os primeiros atos

de programação foram direcionados a produzir imagens, e não cálculos, Manovich começa a

desenvolver a história das novas mídias em paralelo à história da imagem técnica. La Ferla

observa o reencontro das máquinas de imagens e das máquinas analíticas não só no

computador, mas também na câmera de cinema digital – que, de certo modo, é um

computador especializado no registro de vídeo digital. “Esta história das tecnologias é

também uma história do audiovisual, uma excursão que vai desde os sais de prata à primeira

câmera-projetor, aos mais sofisticados computadores com os quais se faz cinema atualmente.”

(LA FERLA, 2009, p. 59).

“A predominância do aparato digital e a pseudo-globalização de um mercado
audiovisual geraram uma homogeneização dramática de certos parâmetros na
discussão e produção cinematográfica, que se limita ao simulacro do cinema da
maneira mais invisível possível, tanto no chamado cinema independente como no
comercial [...].” (LA FERLA, 2009, p. 25, tradução nossa).

Entendemos, assim, a tendência à simulação do aspecto fílmico do cinema – em

termos plásticos, estéticos e poéticos – como um reflexo da permanência de uma lógica

discursiva do cinema clássico como código de ilusão de transparência. No caso do cinema

digital, na ilusão do seu caráter numérico, um simulacro tecnológico invisível.

2.2 Narrativa: Cinema Clássico de Hollywood

“Monstro produtor de ilusões e devorador de alienações, o cinema americano não
pôde deixar de gerar similares que logo sentiram a necessidade de devorar o pai para
sobreviver. Qualquer conversa sobre cinema fora de Hollywood começa por
Hollywood. [...] Não há quem, neste mundo de hoje dominado pela técnica, não
tenha sido influenciado pelo cinema. Mesmo que nunca tenha ido ao cinema em
toda vida, o homem recebe influências do cinema: as culturas mais nacionais não
resistiram a uma certa forma de comportamento, a uma certa noção de beleza, a um
certo moralismo, e sobretudo, ao estímulo fantástico que o cinema faz à imaginação.
Os reflexos se fazem a curto e a longo prazo e a sedimentação de uma cultura
cinematográfica é fato profundo na vida contemporânea. [...] Não se pode porém
falar de cinema sem falar em cinema americano. Esta noção de cinema com cinema
americano é praticamente a mesma coisa: essa influência do cinema é pois uma
influência do cinema americano, como forma mais agressiva e difundida da cultura
americana sobre o mundo.” (ROCHA, G., 2004, p. 128-129).

Para seguir adiante com nosso trabalho, precisamos desenvolver uma compreensão das

formas do cinema criticadas por Glauber, principalmente para entender 1) o posicionamento

crítico do diretor em relação ao cinema clássico de Hollywood; e 2) a relação de simulação

oculta que ainda as mantém vigentes na era do computador, como apontado no capítulo
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anterior por La Ferla (2009, p. 15), para continuar entendendo a relação entre as linguagens

do cinema e da era computador que serão a base de nossa análise.

No entanto, é imprescindível reconhecer que a primeira análise será feita de um

posicionamento sustentado na oposição de dois modos opostos de representação

cinematográfica, que tendem à invisibilidade ou à exposição do aparato técnico (transparência

e opacidade). Como reconhece Ismail Xavier:

“Tal oposição se ajustava ao debate teórico de meados dos anos 1970, momento em
que se criavam as noções em consonância com os desafios trazidos pela prática do
cinema nas versões mais radicais do underground norte-americano e do cinema
europeu pós-1968[...]. No Brasil, era o momento em que o ‘cinema de invenção’, ou
‘experimental’, operava também no terreno da desconstrução.” (XAVIER, 2005, p.
9).

Reconhecemos, assim, a necessidade de outra leitura menos monolítica do cinema

clássico de Hollywood que o entenda como um modo discursivo em constante construção e

adaptação às crescentes modificações da vida moderna, e às desconstruções do aparato

narrativo. Xavier (2005, p. 168) admite que “esse tipo de discussão aqui feita é capaz de

estabelecer as vinculações entre discurso fílmico e ideologia em uma de suas dimensões: a da

proposição de um determinado estatuto da imagem/som do cinema [...] frente ao real”, mas

também reforça a necessidade de estar atentos às falsas dicotomias, acreditando ser

fundamental considerar o que cada uma dessas propostas rejeita e afirma, incisiva ou

veladamente (XAVIER, 2005, p. 163). Finalmente, Xavier (2005, p.168) afirma que outras

considerações são necessárias para modular a análise fílmica: “[...] é preciso ultrapassar o

nível de um estudo comparativo das várias modalidades de discurso do cinema, para que se

possa abordar em profundidade o problema da significação ideológica dos filmes num

determinado contexto específico.” Esta leitura tampouco se sustenta para Russo: “Mas não há

mais que assistir ao poder das luzes em pleno período mudo – e muito especialmente em

relação com o corpo e rosto das estrelas – para desmantelar tal presunção de naturalidade e

neutralidade.” (RUSSO, 2008, p. 86). Assim, entendemos que a transparência é um código.

“O fato de certa postura ideológica se traduzir numa estratégia específica no plano
do discurso cinematográfico tem consequências fundamentais no efetivo papel que
cada proposta assume no processo cultural em que estamos envolvidos. Mas, certos
conflitos entre tendências diferentes, em geral aguçados por aquilo que elas
explicitamente assumem e defendem, não significa que não haja pontos comuns
entre elas, principalmente quando nossa atenção é dirigida para aquilo que
permanece implícito em cada proposta e cercado de um sintomático silêncio.”
(XAVIER, 2005, p. 166)
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Machado (1997, p. 213) chama à atenção que, “no terreno dos modernos meios

audiovisuais, ‘linguagens’ nunca são fenômenos naturais, como são ou parecem ser [...] as

línguas chamadas ‘naturais’, de extração verbal”. O autor reconhece a controvérsia da última

colocação, mas reforça que ao que nos atentemos é a uma leitura das formas audiovisuais

como fenômenos culturais – mais do que linguísticos – “ou seja, como decorrência de um

certo estágio de desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, das pressões de

natureza socioeconômica e também das demandas imaginárias, subjetivas, ou, se preferirem,

estéticas, de uma época ou lugar.” (MACHADO, 1997, p. 213). Assim, entende que o que

tomamos como “linguagem” do cinema é um código narrativo. No caso do cinema clássico,

sustentado na naturalização de suas formas marcadas por uma linearização e hierarquização

das imagens recortadas pela câmera e pelas regras de continuidade, decorrência da história do

cinematógrafo como sistema de produção industrial, e, portanto, da construção de uma

indústria cultural sofisticada alinhada às artes do período.

“[...] as conquistas obtidas por Griffith e por seus contemporâneos foram tão
eficazes para a nascente indústria cinematográfica, implantaram-se com tal poder
para as gerações posteriores e se estratificar tão solidamente no seio da
cinematografia que é difícil deixar de encará-las hoje como ‘naturais’, assim como é
difícil imaginar como poderia o cinema ser praticado diferentemente, segundo uma
‘gramática’ diversa. No entanto, poderia.” (MACHADO, 1997, p. 213)

Russo (2009, p. 138-139) sustenta que essas características se mantêm presentes,

inclusive, na leitura que a Hollywood do começo do século XXI faz de si mesma, em pleno

processo de transição ao digital. É tanta a defesa do estilo clássico, diz Russo, que teóricos

como Bordwell afirma uma continuidade intensificada das prerrogativas narrativas dentro da

produção de cinema digital, onde as técnicas e artifícios da montagem no computador ficam

“particularmente expostas, mas apenas para melhor se colocarem a serviço de funções

narrativas, prendendo e devolvendo ao espectador, por meios de fascinação formal

inovadoras, ao velho poder dos relatos.” (RUSSO, 2009, p. 140).

“Não é casual que nos textos que se ocuparam do assunto, Hollywood se estabeleça
quase como uma referência reitora, para bem ou mal, algo assim como um farol que
ilumina essa modalidade predominante. [...] Apoiados nesse paradigma, não faltou
quem tendesse não só a considerá-lo a base mais sólida para delimitar e analisar as
características de certo classicismo – reforçado pelas mesmas autopercepções que
Hollywood desenvolveu sobre esse estatuto modélico ao que sempre aspirou,
apelando à organização de seu studio system e de seu star system, entre outros –,
senão que até buscaram naturalizá-lo como um modo muito estabilizado e de índole
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universal de comunicação estética.” (RUSSO, 2008, p. 19, grifo nosso, tradução
nossa).

É necessário recordar que a linguagem cinematográfica clássica se funda como

linguagem no diálogo entre os realizadores investigando os limites do dispositivo narrativo do

cinema e o público que aprendia a entendê-los, e que o objetivo era converter o

cinematógrafo, até então entretenimento barato e vulgar, em arte e em uma indústria rentável.

Assim, temos que reconhecer outra leitura mais contemporânea do cinema clássico de

Hollywood, inclusive aquele que persiste na produção audiovisual atual, porque “dentro

daquelas discussões, o cinema clássico pareceu muitas vezes signado por um caráter

monolítico mais apropriado para o delineamento de um inimigo (que por outra parte se

enquadrava no território das formações obsoletas) que para sua compreensão.” (RUSSO,

2008, p. 73). Também, inclusive, porque “a procura de alternativas frente ao sistema

dominante de representação e o combate às ilusões do cinema passam pelas reflexões em

torno da desconstrução.” (XAVIER, 2005, p. 163). Entendemos que, para Glauber, a busca do

prazer narrativo pela catarse perde seu encanto quando se faz às custas de um povo

colonizado, espectador de um imaginário que não o representa e, portanto, o domina. Veremos

como Glauber aposta na desconstrução como estratégia discursiva em seus filmes e critica um

modo discursivo específico que ele relaciona com o cinema de Hollywood.

“Existe uma grande influência de Hollywood no cinema brasileiro: por exemplo, a
vontade de grandeza: O que nós nunca aceitamos de Hollywood não foi nem a sua
grandeza, nem o seu desenvolvimento ou mesmo a sua sofisticação. O que nós
sempre recusamos de Hollywood foi a sua ideologia colonialista, em relação aos
índios e negros, aos povos subdesenvolvidos, que é patente dentro dos westerns
americanos e dos “policiais”, ou também a sua moral, no sentido em que o american
way of life que é um objetivo da democracia americana, seria também nosso
objetivo. O sentido do herói americano, da psicologia dominante dentro do contexto
dramatúrgico do filme americano, isso nós sempre soubemos admirar a réussite, mas
nunca absorver a mistificação ideológica.” (ROCHA, G., 1985a, p. 249, itálicos do
autor).

Glauber propõe repensar os rituais da indústria cinematográfica, a fim de criar, sem

censura, um diálogo de paixão humana, sem pretensões de explorar um público para

conquistá-lo. Trata-se de um projeto de rejeição das formas do cinema clássico, não apenas de

sua estrutura narrativa, mas também de seu aparato ideológico, dado que a subversão por

apropriação, na obra de Glauber, é uma ferramenta para libertar o homem colonizado.

(ROCHA, G., 2004, p. 102).
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“Se você perguntar o que então caracterizaria teoricamente o cinema novo, eu diria o
seguinte: a necessidade de criar uma cultura revolucionária dentro de um país
subdesenvolvido, isto do ponto de vista cultural; do ponto de vista cinematográfico,
a necessidade de internacionalizar esse problema através do meio artístico
internacional, por excelência, do século XX que é o cinema.” (ROCHA, G., 1985a,
p. 248).

Glauber (2004, p. 64) argumenta que o problema dos povos colonizados é “ainda um

caso de mudança de colonizadores”, aludindo à influência imperialista, e cita um

“condicionamento econômico e político [que] nos levou ao raquitismo filosófico e à

impotência, que, às vezes inconsciente, às vezes não, geram no primeiro caso a esterilidade e

no segundo a histeria.” “A América Latina permanece colônia e o que diferencia o

colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador.”

(ROCHA, G., 2004, p.64).

“O cinema novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer
marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano; além do
mais, porque o cinema novo é um fenômeno dos povos colonizados e não uma
entidade privilegiada do Brasil: onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade
e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura, aí haverá um germe
vivo do cinema novo. 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 a exploração.” (ROCHA, G., 2004, p. 67).

Glauber define a didática como uma prática, que deverá ser científica, que alfabetiza,

informa, educa, conscientiza as massas ignorantes, as classes médias alienadas; e define a

épica como uma “prática poética, que terá de ser revolucionária do ponto de vista estético

para que projete revolucionariamente seu objetivo ético” (ROCHA, G., 2004, p. 99). “O

autoconhecimento total deve provocar em seguida uma atitude anticolonial, isto é, negação da

cultura colonial e do elemento inconsciente da cultura nacional, erradamente considerados

valores pela tradição nacionalista”. (ROCHA, G., 2004, p. 99). É pela épica que se

“demonstrará a realidade subdesenvolvida, dominada pelo complexo de impotência

intelectual” (ROCHA, G., 2004, p. 99), levando ao autoconhecimento total: “O

autoconhecimento total deve provocar em seguida uma atitude anticolonial, isto é, negação da

cultura colonial e do elemento inconsciente da cultura nacional, erradamente considerados

valores pela tradição nacionalista.” (ROCHA, G., 2004, p. 99). Ainda, argumenta que ambas

épica e didática devem trabalhar em conjunto, visto que separadas são igualmente danosas
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para os propósitos revolucionários: “A didática sem a épica gera a informação estéril e

degenera em consciência passiva nas massas e em boa consciência nos intelectuais. É

inofensiva.”; e “a épica sem a didática gera o romantismo moralista e degenera em

demagogia histérica. É totalitária.” ROCHA, G., 2004, p. 100).

“Segundo Escorel, o projeto de montagem em Glauber, radicalizando-se de filme
para filme, ‘começou com a descontinuidade, sob a influência de Godard’. A
descontinuidade, recurso usual na poesia moderna, estudado por Jean Cohen, conduz
à fragmentação do texto. No cinema, trata-se de um processo técnico que resulta na
interrupção da ordem lógica das sequências, criando blocos autônomos de imagens.
É como se o filme fosse mais do que uma interpenetração de cenas sucessivas,
baseadas num roteiro e gerando uma história. Isto explica o desprezo que Glauber
dava ao roteiro e ao cinema visto como uma ‘narrativa’, algo que sempre condenou.
Ele desejou potencializar a força da fala cinematográfica, utilizando-se da
montagem como agente dinamizador da expressividade. A moviola era, em suas
mãos, um meio de desestruturação, permitindo criar um novo discurso fílmico, sem
compromissos com a apreensão direta do real.” (GOMES, 1997, p. 391).

No caso do cinema revolucionário, trata-se da criação de uma nova tradição baseada

na junção de uma indústria e de um patrimônio histórico, mas também mitológico e nativo. O

mito, na concepção de Glauber, corresponde ao autoconhecimento. O conhecimento do mito é

autoconhecimento, pois incorpora as formas fundamentais de uma cultura colonizadora e,

juntamente com o sopro revolucionário da epopeia, exalta sua rejeição. Glauber dirá que o

cinema do futuro é ideogramático, e o mito, o ideograma primário. Ou seja, a compreensão do

mito como uma figura sintética de uma ancestralidade profunda é essencial para o

autoconhecimento – daí a didática (ROCHA, G., 2004, p. 153). Sugere a assimilação e

transformação do gênero americano ocidental por excelência, para a reconstrução de seus

elementos em uma nova estrutura que demonstre sua própria expressão estética, que aproveita

o reconhecimento dos elementos mitológicos que compõem o imaginário ocidental para

reestruturá-los sob um novo sentido político, típico de seu povo. E é essa a linha que

determina a prática de Glauber: estabelecer um diálogo com seu povo, sem o paternalismo do

populismo, cuja linguagem simples, redutiva, atrasa o processo revolucionário e “encara o

público como uma cambada de cretinos”. (ROCHA, G., 2004, p. 270). “Vou trocar em miúdos

pela última vez: filmes descolonizados são aqueles que se recusam a imitar os modelos

americanos e buscam refazer o cinema nacional a partir de nossas verdadeiras raízes

culturais.” (ROCHA, G., 2004, p. 231).

“Um filme anti-imperialista é um filme nacional. O povo produz a cultura popular.
Um cinema nacional é a montagem de sons-imagens produzidos pelo povo. O povo
tem a capacidade de reencontrar seus próprios sons/imagens se ousarmos dizer que
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os sons/imagens são nossos próprios sons/imagens”. (ROCHA, G., 1979, apud
GERBER, 1982, p. 39).

Terra em transe (1967) é um exemplo dessa crise no aparato narrativo do cinema. O

filme conta uma história sobre o caos político em Eldorado, um país fictício, em torno do

personagem Paulo Martins, jornalista e poeta no meio do fogo cruzado entre políticos,

empresas e canais de mídia que compõem a dança catastrófica em prejuízo dos famintos. O

relato não para de ir e vir, como um pêndulo, com seus personagens em uma espiral narrativa

que os leva de um lado para o outro, como se relegados ao destino, enquanto a câmera os

segue como pode. O filme não tem planos de estabelecimento além daqueles que anunciam

seus cenários de ficção, logo no começo. O filme também tende a construir o espaço e as

situações de forma impossível, às vezes quebrando certas regras de conexão entre os cortes,

colocando o espectador na confusão da crise do relato. Terra em transe, terra em crise. De

certa forma, o transe é o espaço que o espectador precisa para se deixar levar por fissuras

estilísticas e acessar alguma verdade por trás da história contada apenas no espaço do filme.

“Contra os valores estéticos de uma cultura cinematográfica dominante, estrangeira,
o artista deveria viver a aventura da criação, porque a fantasia do artista poderia ter
um caráter liberador e integrador. Imagens/sons fílmicos podem revelar e interpretar
a realidade cultural, transformar dados do inconsciente reprimido do público em
consciência e conhecimento racional de si próprio, porque a consciência modifica o
inconsciente e é por ele modificada. A linguagem, o discurso fílmico pode revelar a
realidade, só reconhecível a partir dos dados da linguagem que articula.” (GERBER,
1982, p. 30).

Esta posição frente ao meio de trabalho artístico também se refere à posição de

Glauber Rocha não somente ao cinema, mas a qualquer meio que viesse a tocar em sua obra,

incluindo a escrita. Por hora, atentemo-nos às especificidades do digital para, como primeiro

passo, entrar na definição de uma database narrative.

2.3 Database: forma simbólica da era do computador

Em resposta à influência do cinema na configuração e compreensão das possibilidades

criativas da linguagem das novas mídias, Manovich apresenta um correlato à narrativa, noção

que atribui à organização linear do mundo observada no cinema. Assim sendo, introduz o

conceito de database – base de dados – como forma simbólica da era do computador.

Narrativa e database, respectivamente relacionadas às noções semióticas de sintagma e

paradigma, apresentando ambas como “duas formas opostas de organizar o mundo.”
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(MANOVICH, 2005, p. 279-280). No caso, a database é uma forma paradigmática de

organizar o mundo, enquanto a narrativa é apenas uma das formas sintagmáticas de navegar

pela database. A database é, em si mesma, um conjunto sem hierarquia entre os elementos

que a compõem, e se configura sempre que seus elementos têm a mesma ordem de

importância. Os metadados – informação sobre a informação, estratégia numérica de

representação e organização dos elementos dentro de uma base de dados – permite a

reorganização do conjunto segundo o critério de pesquisa empregado: todos os arquivos que

contenham determinada palavra, os que sejam armazenados em tal extensão, ou tal formato.

Esta explicação pode parecer redundante, devido ao processo de naturalização da forma da

base de dados no uso diário que fazemos do computador e suas lógicas em várias tarefas. É a

isso que Manovich se refere quando sugere que a database é “a forma simbólica da era do

computador” (MANOVICH, 2005, p. 284). Está presente em todas as camadas de interação

com o computador: no desktop dos computadores pessoais, organizado em pastas; em uma

página web que exibe arquivos multimídia; uma caixa de e-mail, organizada por data,

remetente, assunto; uma biblioteca, ou coleção de músicas etc. A database é tão presente

como forma cultural que é a própria forma como consumimos audiovisual. As plataformas de

streaming apresentam seu catálogo numa forma de database curada – narrada – e moldada

pelos filmes e séries que assistimos, um algoritmo de organização da base de dados que se

retroalimenta segundo o que o usuário assiste, reforçando padrões de consumo.

“O computador é camaleônico. Pode ser visto como um teatro, como uma prefeitura,
como um livro que se desenrola, um país das maravilhas animado, uma arena de
esportes, e até mesmo uma forma de vida em potencial. Mas é antes de mais nada
uma mídia de representação, um meio de modelar o mundo que agrega suas próprias
propriedades potentes às mídias que assimilou tão rapidamente.” (MURRAY, 2016,
p. 262, tradução nossa).

À essa naturalização Manovich aplica a noção de que a database é a forma simbólica

da era do computador, e por isso prefere entendê-la como uma forma cultural mais do que

uma expressão técnica da tecnologia digital, assim como podemos encarar a linearidade

histórica como um resultado da expressão técnica do cinematógrafo (MACHADO, 2007). A

database é em si mesma um conjunto de partes sem hierarquias. Enquanto a lógica da

database é ser um repertório de elementos diferentes, mas de igual transcendência, a

narrativa é “só um dos métodos de aceder aos dados, entre outros muitos.” (MANOVICH,

2005, p. 291). Se a database é um conjunto de elementos dos quais a narração é uma de suas

possíveis leituras, o computador então reforça o caráter paradigmático antes que o
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sintagmático, uma clara diferença com o cinema. O paradigma, no computador – na database

– se torna explícito. O sintagma, no cinema, no texto escrito – a narrativa –, se torna

implícito, uma vez que se torna parte do percurso individual de cada usuário entre os

elementos individuais dispostos na database. Na computação, essa navegação sintagmática da

database é a “recuperação de informação”.

“Depois que a novela, e mais tarde, o cinema, privilegiaram a narração como a
principal forma de expressão cultural da era moderna, a era do computador introduz
o seu correlato, que é a base de dados. Muitos dos objetos dos novos meios não
contam histórias; não têm um começo nem um fim; inclusive, não têm
desenvolvimento algum, nem temática ou formalmente nem de outra maneira, que
pudesse organizar seus elementos sequencialmente. Se trata, contudo, de conjuntos
de elementos individuais, cada um possuindo a mesma relevância que qualquer dos
outros.” (MANOVICH, 2005, p. 283, tradução nossa).

Em outras palavras, na informática, a database é um conjunto de elementos ordenados

para facilitar a recuperação da informação armazenada, mediante um motor de busca rápido e

eficiente, através dos metadados. Dada a igualdade entre os elementos individuais que

compõem uma base de dados, atribuí-los de uma ordem, ou seja, uma narrativa, é uma forma

de compreensão de mundo, sendo esse mundo inclusive o conjunto total dos mesmos

elementos. Dizemos “uma base de dados” e não “a base de dados” porque a forma também se

submete às características numéricas que definem as mídias digitais, e sendo assim, uma base

de dados pode chegar a conter outra base de dados, e simultaneamente ser contida em ainda

outra. Do mesmo modo, os elementos podem estar em duas bases de dados completamente

diferentes. Uma base de dados se configura sempre que seus elementos componentes tenham

a mesma ordem de importância, estruturalmente falando. Enquanto “forma simbólica do

computador”, Manovich prefere entender a base de dados como uma forma cultural, mais do

que como uma expressão técnica da tecnologia digital, assim como também entendemos a

linearidade como um resultado da expressão técnica do cinematógrafo.

“Enquanto forma cultural, a database representa o mundo como uma lista de
elementos, que se nega à ordem. Por sua vez, uma narração cria uma linha de causa
e efeito para uns elementos (os fatos) aparentemente desordenados. Portanto, a
database e a narrativa são inimigas naturais. Competem pelo mesmo território da
cultura humana, proclamando cada um seu direito exclusivo de decifrar o mundo.
(MANOVICH, 2005, p. 291, tradução nossa).

Enquanto a lógica da database é um repertório de elementos diferentes, mas de

transcendência similar, a narrativa é “só um dos métodos de aceder aos dedos, entre muitos

outros”. (MANOVICH, 2005, p. 285). Se buscamos ilustrar esta noção, usando o DVD de A
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Idade da Terra como exemplo, o conjunto de rolos armazenados na base de dados dentro do

disco é organizado linearmente em uma iteração particular, a cada vez que se trabalha o

algoritmo.

Manovich observa que o próprio cinema opera na lógica da database, basta considerar

que todo o material bruto de uma filmagem é uma base de dados da qual o cineasta dispõe em

na montagem para gerar uma expressão narrativo-discursiva. “Os artistas das novas mídias

que trabalham com o problema da base de dados podem aprender do cinema ‘tal como é’.

Porque o cinema já existe justo na intersecção entre a database e a narrativa.”

(MANOVICH, 2005, p. 305). A Idade da Terra se encontra no espaço entre a database e a

narrativa, dado que os rolos em sua base de dados se organizam a partir de um algoritmo de

concatenação aleatória, recriando uma narração dada pela sequencialidade do meio

cinematográfico. Sendo assim, A Idade da Terra não se encontra nessa posição por seu caso

particular de transformação, senão por sua existência como uma obra de cinema.

É necessário recordar a importância da linearização na construção de sentido na

linguagem “clássica” do cinema, traduzida praticamente em certas técnicas narrativas que se

consolidam a partir da experimentação, repetição e incorporação no repertório hegemônico da

linguagem. O registro do tempo em amostras individuais fez do cinema uma mídia do registro

do tempo, e a montagem fez com que registros inconexos recuperem uma continuidade, de

interesse narrativo, ou pelo menos interessada na construção de um espaço-tempo

compreensível. Esta relação entre o material fílmico e a montagem é central para a

compreensão do papel do computador na criação de uma obra audiovisual, seja como

ferramenta de manipulação ou como máquina criadora de sentido.

“[...] Uma vez que digitalizamos um filme e a carregamos na memória do
computador, pode-se acessar a qualquer fotograma com a mesma facilidade.
Portanto, se o cinema faz amostras do tempo mas segue mantendo sua ordem linear
(os momentos subsequentes do tempo se faziam fotogramas subsequentes), as novas
mídias abandonam completamente essa representação ‘antropocêntrica’, e colocam o
tempo representado completamente sob controle humano. O tempo se traduz em um
espaço bidimensional, onde se pode manejar, analisar e manipular com mais
facilidade.” (MANOVICH, 2005, p. 98, tradução nossa).

Neste caso, Manovich se vê obrigado a definir que a representação numérica é a

característica central das mídias digitais, porque faz dos dados informáticos programáveis. É

essa facilidade de manipular a informação o que muda radicalmente a abordagem do

problema, no que se refere às regras que definem a criação de sentido na linguagem

audiovisual. Não se trata, portanto, de se identificar a operação da montagem como uma
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expressão de um dispositivo tecnológico específico. Manovich define a lógica narrativa do

texto como um algoritmo a ser decifrado para a interpretação do texto. O motor de criação de

sentido na ordem sintagmática pela ordenação de um paradigma é uma ideologia que se

expressa nessas decisões de caráter expressivo ou artístico.

“Se trata de um novo tipo de identificação, adequado à era da informação, com seu
trabalho cognitivo. As tecnologias culturais de uma sociedade industrial – o cinema
e a moda – nos pediam que nos identificássemos com a imagem corporal de outra
pessoa. Os meios interativos nos pedem que nos identifiquemos com a estrutura
mental de outra pessoa. Se o espectador cinematográfico, seja homem ou mulher,
cobiçava o corpo da estrela de cinema, ao usuário do computador se lhe pede que
siga a trajetória mental do designer das novas mídias.” (MANOVICH, 2005, p. 109,
itálico do autor, tradução nossa).

O resultado prático da teoria apresentada por Manovich em A Linguagem dos Novos

Meios (2001), em colaboração do autor com o artista Andreas Kratky, é a obra do database

cinema chamada Soft Cinema (2002), uma instalação de vídeo que propõe um diálogo entre a

montagem cinematográfica e as estruturas igualitárias das bases de dados. A obra se apresenta

como um espaço variável de visualização de vídeos curtos em museus, propondo uma relação

da forma com o entorno. Ao mesmo tempo que é uma instalação em espaço físico, Soft

Cinema também é um software especialmente escrito para a reprodução de arquivos de vídeo,

tal como o DVD de A Idade da Terra, para dialogar com um corpus de um arquivo que

mistura vídeo, motion graphics, áudio, tipografia etc., criando seu relato pela seleção e

combinação do material disponível nesta base de dados. No entanto, diferentemente do DVD

de A Idade da Terra, o algoritmo de Soft Cinema não trabalha sobre um conjunto de imagens

que sempre estarão presentes em algum lugar da narrativa, senão desde um arquivo expansivo

do qual somente uma parte será vista em uma projeção dada. Além disso, a tela em Soft

Cinema se divide em partes para acomodar vários elementos de uma só vez. Se sobrepõem

vídeos, textos, e sons para criar uma narrativa à parte de uma combinação única e irrepetível.

“Soft Cinema”, nome da obra e da prática cunhada por Manovich, além de um cinema se

software, é um cinema “macio”, “brando”, que, à diferença do “hard” cinema, não se constrói

sobre narrativas fixas e previamente estruturadas, muito menos pré-determinadas por um

roteiro antes mesmo de sair a filmar. Então, recuperando a noção da narrativa como um

recorrido sobre a database, esta última, assim como a narrativa, é sempre seletiva. Uma vez

que as categorias são determinadas, e definido o que deve ser encontrado e recuperado na

base de dados, já aí existe uma busca narrativa, motivada e com consequências. Assim, a

conquista de obras como A Idade da Terra e Soft Cinema, como narrativas cujas estruturas
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expõem os processos de seleção e combinação que compõem todas as histórias, está em suas

posições de denunciadoras dos mecanismos internos do dispositivo narrativo cinematográfico,

ou seja, como database narratives, o que nos leva a retomar o raciocínio sobre a definição do

conceito de Kinder.

Antes disso, devemos definir duas noções associadas à linguagem das mídias digitais,

o hipertexto e a interatividade. Arlindo Machado define “hipertexto” da seguinte maneira:

“A ideia básica do hipertexto é aproveitar a arquitetura não-linear das memórias do
computador para viabilizar textos ‘tridimensionais’, textos dotados de uma estrutura
dinâmica que os torne manipuláveis interativamente. Em sua forma mais avançada e
limítrofe, o hipertexto seria algo assim como um texto escrito no eixo do paradigma,
ou seja, um texto que já traz dentro de si várias outras possibilidades de leitura que
se podem escolher dentre várias alternativas de atualização. Na realidade, já não se
trata de um texto, senão de uma imensa superposição de textos, que se podem ler na
direção do paradigma como alternativas virtuais da mesma escritura, ou na direção
do sintagma como textos que correm paralelamente ou que se vinculam e
determinados pontos, permitindo optar entre prosseguir na mesma linha ou
atrever-se por um novo caminho. [...] O processo de leitura é designado pela
metáfora bastante pertinente da navegação, pois se trata realmente de ‘navegar’ ao
longo de um imenso mar de textos que se sobrepõem e se tateiam.” (MACHADO,
1997, p. 157).

Esta noção de Machado parece sugerir o hipertexto como uma base de dados que

também se organiza no nível macro. Esta noção de hipertexto também dialoga com definição

de database de Manovich, cujos princípios de representação numérica também apresenta um

paradigma construído de outros paradigmas. Já a leitura do hipertexto, uma vez que se faz no

nível do sintagma, é a ação que seleciona e combina os elementos significantes, neste caso,

outros textos, organizados no paradigma. O hipertexto é o texto organizado na lógica da

database, e a navegação é o recorrido na narrativa.

“Com base na arquitetura não linear das memórias dos computadores, hoje podemos
conceber obras em que textos, sons, e imagens estariam conectadas entre si por laços
probabilísticos e móveis, podendo configurar-se pelos receptores de diferentes
maneiras, de modo a compor possibilidades instáveis em quantidades infinitas. [...]
Com a obra combinatória, a distribuição dos papéis na cena da escrita se redefine: os
polos autor/leitor, produtor/receptor se trocam de forma muito mais operativa. O
texto hipermidiático é a própria expressão dessa inversão de papéis, na qual o leitor
recupera seu papel fundante como co-criador e contribui decididamente para realizar
a obra.” (MACHADO, 1997, p. 202).

Continua:

“O leitor deve encarar o texto permutativo como uma obra em movimento, que
permite realizar uma pluralidade de enfoques e remete o espírito à experiência da
contradição e da diversidade conceitual. Mas, para que isso aconteça, é necessário
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que a obra – ou seu algoritmo combinatório – já esteja imbuído de uma concepção
revolucionária de escrita, que faça desencadear a incertidão e a indeterminação como
qualidades estruturantes do texto, de modo que o princípio combinatório seja o
resultado de um alargamento da função significante da arte. Somente uma nova
escrita pode exigir uma nova modalidade de leitura. (MACHADO, 1997, p. 207)

A inclusão do computador na produção artística e intelectual contemporânea apresenta

um novo processo de relação entre obra e espectador, a interatividade: a possibilidade de

responder e dialogar com um sistema de expressão, representado no computador como uma

“navegação” entre os elementos dispostos na base de dados, através de uma interface. A

noção de interface é muito discutida por Manovich, uma vez que é o painel onde o usuário

efetivamente interage com o computador. Essa interface não inclui somente a tela, senão

também o instrumento de interação, seja um mouse, um teclado, um controle remoto, sensores

de movimento, telas tácteis etc., em geral qualquer dispositivo que registre o input do usuário

e o comunique para o computador. Sobre a discussão que tenta definir a interatividade não

como uma “reatividade” da mídia frente a uma ação realizada pelo usuário dentro de um leque

limitado de opções, nesta pesquisa preferimos pensar a interatividade como uma possibilidade

de resposta autônoma, criativa e imprevista pelo espectador. Isto não significa que o

hipertexto se relegue a depender da interatividade para a criação de sentido, senão no diálogo

entre a escolha e o design. O escritor do hipertexto também é o designer da navegação, ou

seja, da leitura do texto. E, como sugere Machado, para uma nova modalidade de leitura, é

necessária uma nova escrita, paralelo que traçamos com a busca de uma nova linguagem

revolucionária no cinema de Glauber.

2.4 Definindo database narratives

No entanto, entender a narrativa e a database como formas opostas parece ser pouco

produtivo nesta análise, uma vez que sustentamos – junto a Manovich, inclusive – que A

Idade da Terra, assim como a linguagem do cinema. Hayles (2007) problematiza a

caracterização de narrativa e database feita por Manovich como “inimigas naturais”,

preferindo enxergá-las como “simbiontes naturais”, organismos de diferentes espécies que

têm uma relação mutuamente beneficente. Manovich se surpreende ao notar que a narrativa

continua aparecendo nos objetos midiáticos do computador, dada a ocupação significante da

database no cenário das novas mídias (MANOVICH, 2005), explicando sua persistência pela

permanência do cinema nas formas como a sociedade organiza o mundo. Na leitura de
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Hayles, a persistência da narrativa é dada pela incapacidade da database de interpretar ou

explicar por contra própria as relações que organiza:

“Porque a database pode construir justaposições relacionais mas é incapaz de
interpretá-las ou explicá-las, precisa da narrativa para dar significado aos resultados.
A narrativa, por sua vez, precisa da database na cultura intensivamente
computacional do novo milênio para elevar sua autoridade cultural e testar a
generalidade de suas conclusões.” (HAYLES, 2007, p. 1603, itálicos da autora,
tradução nossa).

Hayles descreve a relação entre ambas as formas simbólicas como uma dança pautada

por uma ecologia de ontologias, propósitos e histórias diferentes. A database é inclusiva,

incorpora informação na medida em que vai sendo coletada, sem hierarquizá-la, e a narrativa,

seletiva, se adapta e se acomoda às novas informações na medida em que vão investigando o

que existe oculto além das esferas da informação no campo da busca humana pelo significado,

até que nova informação contradiga a história corrente, e assim repetidamente. O que

caracteriza a “inimizade” da database e da narrativa para Manovich – a luta constante pela

predominância na organização do mundo – é o que Hayles configura como a essência da

relação simbiótica entre ambas as formas simbólicas. Enquanto a narrativa se mantém

presente na era da informação como forma de compreensão de mundo, o que mudou foi a

posição que a narrativa ocupa na cultura, aponta Hayles (2012, p. 181). Em outras épocas,

como nas culturas clássicas gregas e romanas, as narrativas – pautadas em uma mitologia

religiosa – eram aceitas como explicações adequadas de fenômenos naturais. Hoje, as

explicações globais abandonam os mitos, e se sustentam pela análise de dados. Esta leitura se

relaciona com a definição de pós-modernidade de Lyotard como uma incredulidade em

relação às grandes narrativas, ou às metanarrativas. “Os dados, assim como as bases que os

coletam, analisam e armazenam, e os sistemas de manejo de bases de dados que os

concatenam e consultam são essenciais para entender fenômenos de grande escala. A nível

global, as databases são essenciais.” (HAYLES, 2012, p. 182). Em contraste, a narrativa a

nível local, se mantém prevalente, mas cada vez mais permeada pelos dados em excesso, e em

constante atualização. Assim, nenhuma narrativa em particular teria uma probabilidade maior

de se apresentar como definitiva, uma vez que as possibilidades de interpretação se proliferam

conforme mais dados vão sendo acumulados, organizados, relacionados e entendidos.

O debate de Hayles sobre a relação entre database e narrativa, no entanto, está mais

preocupado em entender como o pensamento é formado – quer dizer, em como se conectam

informações para gerar conhecimento – na era da computação digital, onde o caráter
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matemático do armazenamento, processamento e visualização de informação é pautado pela

ideia de função: os cálculos podem ser representados como imagens. Hayles observa –

ressaltando a espacialidade da database enquanto estrutura navegável – que no campo da

história espacial, o estudo do movimento humano e dos recursos naturais pelo espaço e ao

longo do tempo, a visualização dessa história é feita através de mapas, escalas, entre outros.

Hayles entende que a visualização como forma de navegar uma base de dados espacial e

temporal no campo da história espacial é mais do que um método de entendimento das

relações espaciais entre as coisas, é em si mesmo uma forma de gerar pesquisa, de gerar

perguntas que de outra maneira não seriam perguntadas, preservando a função interrogativa

da história, privilegiando as relações históricas que poderiam passar despercebidas. Para

Hayles, (2012, p. 197) essa observação revela que a história espacial demonstra o poder

transformativo que as tecnologias digitais podem exercer nas mídias tradicionais, e na medida

em que a tecnologia evolui, novas formas de relação entre database e narrativa aparecerão.

Essa relação de tensão e troca de dominância entre database e narrativa, ao contrário de

Manovich, faz Hayles entender a (presumidamente improvável) prevalência da narrativa na

era da informação como sinal do estatuto fundamental das histórias na compreensão humana

do mundo.

“Desde esta perspectiva [de Manovich], a premissa narrativa é sempre a ilusão, onde
o algoritmo subjacente, seja literalmente como em jogos ou figurativamente em
filmes e novelas, é a estrutura profunda que controla a recepção do usuário. Essa
suposição cyber-estruturalista não reconhece o grande leque de diferenças entre
classe, gênero, sexualidade, etnicidade e geração entre jogadores nos contextos
históricos e culturais específicos [...].” (KINDER, 2002b, p. 125, tradução nossa).

Kinder concorda com Hayles ao fazer sua definição de database narratives:

“Por outro lado, vejo database e narrativa como duas estruturas compatíveis que
sempre funcionam em conjunto. Todas as narrativas são construídas selecionando
itens em bases de dados e combinando-os para criar uma história particular,
enquanto cada recuperação de informação de uma base de dados tem uma dimensão
narrativa, mas apenas na definição cognitiva mais ampla de narrativa em vez da
definição neo-formalista mais estreita que Manovich apropria de Bal e Bordwell.
Essa compatibilidade nos possibilita perceber semelhanças mais próximas entre
narrativas e games, ambas demonstrando uma estrutura de base de dados subjacente
que frequentemente se mantém oculta.” (KINDER, 2002b, p. 126, itálico da autora,
tradução nossa).

Continua:
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“Nos lembrando que database ‘é tudo exceto uma simples coleção de itens’,
Manovich coloca narrativa e estruturas de dados em oposição dialética: como ‘duas
imaginações em competição, dois impulsos criativos básicos, duas respostas
essenciais perante ao mundo’ com os meios modernos como ‘o novo campo de
batalha para a competição entre database e narrativa.’ Enquanto [Manovich] estava
disposto a usar o termo ‘algoritmo’ metaforicamente quando se referindo à procura
do leitor pela lógica do escritor, ele se recusa a desviar de uma definição operacional
estrita de database. Na busca de uma especificidade do meio, ele resiste à noção de
database narrative. (KINDER, 2002b, p. 126, itálico da autora, tradução nossa).

A crítica de Kinder sobre a abordagem de Manovich se sustenta na oposição à

metodologia formalista que ela chama de "cyber-estruturalismo'' (KINDER, 2002b, p. 120).

Kinder entende que, no exercício de definir a especificidade das novas mídias, estabelecendo

uma retórica formal, Manovich ignora o leitor/usuário/espectador das novas mídias em seu

modelo, e portanto, ignora o sujeito inserido em um campo social que concerne à abordagem

pós-estruturalista, levando-o a evitar considerações ideológicas sobre a produção de

significado no campo das novas mídias, e reduz a importância da narrativa como forma de

interpretação na esfera cultural. Para Kinder (2002b, p. 121), a visão de Manovich da

recepção narrativa é limitada ao assumir que o leitor/espectador apenas decifrar a intenção do

autor subjacente à estrutura – o “algoritmo” – e ignora a capacidade deste de carregar o texto

com suas próprias associações pessoais, que Kinder também entende como uma base de dados

interna, de índole cultural. Kinder faz um ponto interessante na relação entre espectador,

narrador e texto. Na teoria de montagem de Eisenstein, apesar de seu manejo sobre a

montagem dialética das atrações em seus filmes, os choques resultantes das edições não

aconteciam na tela ou no celulóide, senão na mente do espectador. Em outras palavras, todas

as formas narrativas demonstram certo grau de interatividade, sempre impulsionadas por um

motor de busca, mas também determinado pelas regras estabelecidas pelos criadores do texto.

Como tal, o espaço narrativo inclui também as relações geradas nas associações que ocorrem

dentro do texto assim como outros, e segundo Kinder (1999, p. 234), “esse processo, cada

rede narrativa redefine a ‘arquitetura líquida’ intertextual de um gênero, período e cultura”.

A partir dessa relação, precisamos definir qual é a função da narrativa que sustentará

nossa leitura. A definição ampla de narrativa preferida por Kinder é entendê-la como “um

modo discursivo de estabelecer padrões e interpretar o significado das percepções.”

(KINDER, 1999, p. 234, grifo nosso). Associamos essa ideia à nossa definição do cinema

clássico de Hollywood como um modo discursivo, explicitando sua relação com a narrativa.

Para Kinder (1999, p. 234), as narrativas, “mediando entre programação biológica e

condicionamento cultural, [...] processam o passado e reconfiguram o futuro, como em sonhos

e profecias. A questão aqui, uma que faz a interatividade crucial, é como podemos alterar e
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ser alterados por narrativas.” Partindo da premissa de que os componentes de uma narrativa

sempre carregam inflexões históricas, culturais e de gênero narrativos, ou seja, são

configuradas pelo contexto cultural onde se inserem ao mesmo tempo que o configuram,

Kinder (1999, p. 234) contextualiza as funções da narrativa de três modos: esteticamente,

ideologicamente e cognitivamente. Trazemos os três modos em citação direta:

“Esteticamente, a função da narrativa é despertar a emoção ou dar prazer; criar um
simulacro do mundo ou preservar a experiência de alguém frente à morte. A questão
central aqui é quais histórias despertam a maior gama e profundidade de reação. [...]
Quanto mais esteticamente poderosa seja uma história, mais efetivamente realiza
seus fins ideológicos e cognitivos.” (KINDER, 1999, p. 234, tradução nossa).

Esta relação entre a função estética da narrativa e seus fins ideológicos e cognitivos se

relaciona com as ideias de Glauber sobre a épica-didática, onde a função estética da narrativa

é um elemento central para o processo de autoconhecimento do colonizado. Continua:

“Ideologicamente, a função da narrativa é reforçar ou desafiar os valores dominantes
de uma cultura, como mitos, religião, e história. Ou mais especificamente, perpetuar
ou subverter fronteiras nacionais, hierarquias de classe, limites raciais, diferenças de
gênero, e outras estruturas de dominação feitas pelos homens. A questão central aqui
é como as narrativas nos interpelam como sujeitos que aceitam a ordem prevalente.
Ou mais interativamente, como podemos resistir aos significados autorizados de
uma história e reinscrevê-la para nossos próprios fins?” (KINDER, 1999, p. 234,
grifo nosso, tradução nossa).

E finalmente:

“Cognitivamente, a função da narrativa é contextualizar os significados das
percepções – um processo que envolve a montagem e outros modos de seleção e
combinação. Uma história é como uma versão macroscópica de uma oração, ou um
programa de computador que constantemente atualiza as operações cognitivas que
fazemos. Interativamente, elas [as histórias] afetam nossa subjetividade e nossa
habilidade de produzir novas narrativas.” (KINDER, 1999, p. 234, grifo nosso,
tradução nossa).

A relação entre as funções da narrativa é o ponto de partida para Kinder identificar um

tipo de narrativa que explicita a relação entre suas funções cognitiva e ideológica, a database

narrative. Na definição de Kinder, cunhando o termo, as database narratives se referem “às

narrativas cuja estrutura expõe ou tematiza os processos binários de seleção e combinação

que existem no coração de todas as histórias e que são cruciais para a linguagem: a seleção de

dados particulares (personagens, imagens, sons, eventos) de uma série de bases de dados ou

paradigmas, que logo são combinados para criar contos específicos.” (KINDER, 2002, p. 6,

itálico nosso). Essas narrativas revelam a arbitrariedade de certas escolhas narrativas em
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particular, e a possibilidade de fazer outras combinações que por sua vez iriam criar histórias

alternativas. E, nessa sugestão constante de virtualidade, de potencialidades ligadas ao

princípio da incerteza, essas narrativas inevitavelmente levantam questões relacionadas à

metanarrativa, no que se refere às práticas de construção textual: um discurso que indaga os

mesmos mecanismos que o tornam possível. No caso do cinema, reconhecemos que seria

improdutivo limitar-se a ver os processos de seleção e combinação explicitamente

relacionados à técnica fílmica, como sugere Glauber ao pensar nas formas linguísticas do

cinema.

“O processo de criação cinematográfica é igual ao processo linguístico. E algo
arbitrário como são as palavras, que de um para outro idioma mudam
arbitrariamente de significado. Ainda que façamos um exame da estrutura de cada
linguagem, encontraremos um processo de eleição desses significantes e sua
evolução em cada povo. No cinema, está-se muito no campo de uma estrutura
complexa que abarca a organização de montagem, de pensamento mais do que de
cenários, porque a capacidade dos planos cinematográficos – a mise-en-scène –
composição de câmera e lente, é uma posição limitada como a da composição
musical: com todas as variações de lentes, alguém não tem nem quinze movimentos
disponíveis de câmera e é forçoso limitar-se a este alfabeto mais ou menos
determinado como em música. Agora, o que o cineasta precisa é de articulação das
estruturas, e para isto, entendê-las, examinar as estruturas sociais, dramáticas, etc.
dos complexos do filme e demais componentes. A isso tudo soma-se a motivação
poética.” (ROCHA, G., 2004, p. 191, itálico do autor).

Consideramos essencial o grifo de Glauber na citação acima da palavra articulação,

reforçando o procedimento do manejo, da seleção e combinação de uma série de bases de

dados significativas que vão da ordem do aparato cinematográfico à elementos

extra-cinematográfico, entre eles Glauber inclui, como vimos, a própria noção de narrativa. A

parte importante do que se toma das funções da narrativa na relação colonizador-colonizado é

entender como A Idade da Terra a experimentação narrativa é um procedimento para expor a

arbitrariedade do modo discursivo do cinema clássico e questionar a própria narrativa como

normalizada pelo cinema clássico, marcado por uma pauta política e econômica além de

linguística, em diálogo com o pensamento glauberiano. Kinder ilustra o desdobramento das

database narratives no cinema trazendo à tona uma observação do cineasta Luis Buñuel sobre

o modelo de produção de filmes em Hollywood:

“Minha definição de ‘database narrative’ é consistente com a ‘tabela sinóptica do
cinema Americano’ do próprio Buñuel, um documento bizarro que ele alegadamente
construiu quando estava em Hollywood tentando ‘aprender algumas boas
habilidades técnicas americanas’: ‘Haviam várias colunas móveis dispostas em um
pedaço grande de papelão: a primeira para a ‘ambiência’ (Parisino, faroeste,
gangster, etc.), a segunda para ‘épocas’, a terceira para ‘protagonistas’, e assim por
diante. Ao todo eram quatro ou cinco categorias, cada qual com uma aba para
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facilitar a manobrabilidade. O que eu queria mostrar é que o cinema Americano era
composto ao longo de linhas tão precisas e padronizadas que, graças ao meu sistema,
qualquer um poderia prever o enredo básico de um filme apenas alinhando um certo
cenário com uma era, ambiência, e personagem particulares’. [...] “A exposição de
Buñuel da ‘database narrative’ dentro das narrativas de Hollywood foi feita como
um ato subversivo. No entanto, para Manovich, a database continua atada ao
computador, cujo encapsulamento do mundo justifica um retorno ao estruturalismo,
um movimento discursivo que torna mais difícil a leitura das implicações
ideológicas da narrativa em geral [...].” (KINDER, 2002b, p. 127, tradução nossa).

Se entendemos que o processo de criação de sentido no cinema acontece no choque

entre os fragmentos da cadeia fílmica, também podemos argumentar que o choque entre

paradigmas (ou databases) é uma força de criação de sentido. A representação de Cristo,

dividida entre quatro atores, se unifica em relação a um personagem opositor, Brahms, que no

contexto do relato representa o imperialismo colonizador do Terceiro Mundo. O mito cristão

em A Idade da Terra é sincreticamente incorporado ao imaginário das religiões

afro-indígenas, armando um retrato da situação e do contexto do território brasileiro, como se

propondo uma tese de que o Brasil é um choque de paradigmas ao borde do contraditório. O

que gostaríamos de expressar, então, é uma visão do cinema de Glauber não como mero

opositor das formas, mas de expositor, desde que entendia o filme como um provocador de

reflexões que ocorrem entre a projeção e o estímulo de criação no espectador (GOMES, 1997,

p. 413). Essa posição dialoga com a crítica de Kinder à leitura de Manovich, onde a autora

considera necessário fazer presente o leitor/espectador nos mecanismos de significação. A

questão é a medida em que as formas hegemônicas e dominantes do cinema se naturalizam ao

tratar seu discurso como transparente.

“Em filmes e novelas onde destinos e desfechos são ambíguos, ainda encontramos
regras de causalidade e convenções genéricas, que guiam autores na escrita de
histórias, leitores na interpretação de seus significados e distribuidores a vendê-las
aos consumidores. Enquanto algumas narrativas seguem essas convenções
rigorosamente, outras descaradamente violam os códigos, encorajando leitores a
tomar um papel mais ativo na leitura, ou em termos de Barthes, uma leitura
‘escrevível’ do texto. A abertura está no centro da ilusão narrativa; pode ser lida
esteticamente como meramente outra escolha estilística ou ideologicamente como
um meio de empoderar leitores a fazer invenções significativas na ficção e no
mundo externo que esta representa. Isso pressupõe que os leitores adquirem certo
tipo de conhecimento do texto, mesmo se o interpretam ou o aplicam de formas
diferentes.” (KINDER, 2002, p. 126, tradução nossa).

A resposta de Glauber é fundar uma expressão artística fundada no excesso, tanto na

questão das sobras do filme – aqui entendidas como os fragmentos de “backstage” presentes

no filme, material que na linguagem clássica é descartado – assim como na estrutura narrativa

que expressa esse questionamento (OLIVEIRA JR. apud GARDNIER Et. al, 2005b, n.p). Ao
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expor seu próprio funcionamento, o filme oferece um espaço para a reflexão sobre a

representação e a construção da linguagem fílmica como um código de um modo discursivo

dominante pautado pela naturalização de sua própria forma. Assim, afirmamos em Glauber a

intenção de uma linguagem aberta como forma de liberdade de expressão do público como

produtor (ROCHA, G., 1985a, p. 252).

“Para Glauber é preciso se dar a todos, democraticamente, a liberdade de expressão.
A expressão do inconsciente do indivíduo no caso pode ser estendida ao público, que
é como que o convidado para um ritual, para um mundo diverso, como uma outra
linguagem, mas que ele pode conhecer, pois no que no inconsciente estaria o
repositório verdadeiro de uma cultura nacional popular, em todos os seus aspectos e
manifestações, no caso, reprimido pela colonização cultural. No cinema, diz ele, a
liberdade de expressão deve ser vista do ponto de vista do público, mas como uma
possibilidade que se dá ao público de romper as barreiras de uma estética. Seria
romper com o discurso dado pelo poder e que reprime em função do controle social
que exerce, o discurso de um inconsciente profundo. Para reencontrar um universo
perdido.” (GERBER, 1982, p. 39)
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3. A database narrative em filmes revolucionários

3.1 Sonho: molde para a (i)lógica da database

A respeito do controle das dimensões que a autora observa nos filmes de Luis Buñuel,

Kinder (2002a) propõe um novo contexto – a convergência entre o cinema e as mídias digitais

– para explorar o legado do diretor naturalizado mexicano e conceptualizar as database

narratives interativas a partir de algumas das estratégias narrativas encontradas nos filmes. A

autora parte de uma observação da refiguração das preocupações narrativas do diretor, a partir

da analogia com as formas interativas digitais que outros autores cinematográficos que, assim

como Buñuel, ficaram conhecidos por sua experimentação com a narrativa não-linear. Esses

artistas são Chris Marker, Alain Resnais, Agnès Varda, Peter Greenaway e Raúl Ruiz. Para

traçar essa relação, Kinder cita algumas obras em particular. As primeiras delas são duas

obras do diretor francês Chris Marker: Immemory (1999), e Level Five (1997), documentário

de meta-ficção que trata de uma designer de interfaces recuperando a memória de seu falecido

marido programador de jogos enquanto ela termina postumamente o último jogo eletrônico

que ele teria começado, cujo objetivo era reconstruir a Batalha de Okinawa. Para Kinder, estas

obras retomam as reflexões que o diretor já teria explorado em seis filmes prévios às

databases digitais, como La Jetée (1962) e Sans Soleil (1982). Kinder também traz à tona na

discussão os filmes Smoking/No Smoking (1993), de Alain Resnais, baseados nas oito obras

de teatro escritas por Alan Ayckbourn que formam o conjunto Intimate Exchanges (1982), que

exploram duas personagens em diversas linhas narrativas bifurcadas, retomando as questões

temporais previamente exploradas por Resnais em O Ano Passado em Marienbad (1961), por

exemplo. Essa atualização observada por Kinder é a mesma a que me refiro ao pensar na

realização do DVD de A Idade da Terra como marca de uma transformação

histórico-midiática do projeto do filme. Ressaltamos que a definição de database narrative

não depende necessariamente do suporte digital, segundo Kinder (2002a, p.4), como

evidenciamos na introdução.

Kinder chega a afirmar que não sugere que Buñuel teria seguido uma trajetória similar

com sua obra caso continuasse vivo – e estendemos esse pensamento para Glauber, no que se

refere aos interesses desta pesquisa – senão que sua experimentação radical proveu estratégias

igualmente produtivas para avançar a arte da narrativa interativa nos meios digitais, uma vez
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que acredita que a prática de vanguarda do diretor sempre teve fortes linhas de continuidade

com certas formas populares de cultura de massas (2002a, p.3). A autora cita o próprio

Buñuel para construir sua relação com a tecnologia e a informação, tomando o último ensaio

escrito pelo diretor em 1980, três anos antes de sua morte, chamado “Pessimismo”. Segundo

esse ensaio, Buñuel diz que o excesso de informação trouxe uma séria deterioração da

consciência humana, e por isso, conclui, que o cinema lhe parece uma arte transitória e sob

ameaça, porque está intimamente relacionada com o desenvolvimento técnico. Mesmo assim,

diz a autora, Buñuel sempre acreditou que uma mudança nas formas, como nas estruturas

narrativas, poderia potencialmente tornar-se revolucionária porque qualquer sistema de

convenções garante a sobrevivência do sistema opressivo (KINDER, 2002a, p. 3). Quando um

novo meio aparece, completa, aparece junto a ele uma oportunidade para uma mudança

dramática nas convenções, o que torna importante a exploração do potencial de uma mudança

radical nos meios digitais (KINDER, 2002a, p. 3).

“Em conferência atrás de conferência sobre a narrativa interativa, a mesma pergunta
continua sendo levantada sem ser respondida: Como podemos criar narrativas
interativas envolventes, que provenham um leque de prazeres emocionais e
intelectuais, não tenham começos ou finais nítidos, e cheias de interrupções, e que
ainda nos faça querer voltar à elas repetidas vezes? Os filmes de Buñuel
proporcionam respostas convincentes a essas questões, principalmente porque nos
permite ver o que está em jogo ideologicamente em suas rupturas com as práticas
convencionais. Esse é o tipo de percepção que está gravemente em falta no
ciberespaço, a despeito da retórica utópica da auto-autoria e a suposta
descentralização utópica do poder e das metanarrativas.” (KINDER, 2002a, p. 8,
tradução nossa).

Finalmente, para terminar de fundamentar a razão de ser de seu ensaio, Kinder

considera que a melhor evidência para a relação entre as experimentações de Buñuel com os

meios digitais pode ser observada na obra “Uma Girafa”, uma escultura conceitual proposta

em 1933 que descreve o que a autora considera um design de interface para uma instalação

interativa - neste caso, o recorte em tamanho real de uma girafa cuja particularidade são 20

manchas dispersas, cada uma formada seja por uma tampa de fácil abertura, ou por um objeto,

entre outros elementos, mas que finalmente não cobra sentido até realizar seu potencial, ou

como esclarece Buñuel, até que cada uma das manchas da escultura haja cumprido a função

para qual foi desenhada, o que Kinder complementa, até que a escultura se torne interativa. A

autora reforça que os 20 objetos selecionados para causar um impacto surrealista na interação

com cada uma das manchas da escultura só podem ser completamente realizados na

imaginação ou no ciberespaço, uma vez que incluem, por exemplo, uma orquestra inteira de

100 músicos, ou o globo ocular de uma vaca que provoque o reflexo do espectador até que se
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feche, ou um modelo em miniatura que representa o deserto do Saara iluminado por uma luz

escaldante com cem milhões de maristas em miniatura feitos de cera que derretem no calor da

lâmpada. Esta proposta de Buñuel, segundo Kinder, sugere a ilusão de uma database sem

limites, o que além de encaixar na visão surrealista, também faz a obra ideal para uma

narrativa digital de database. Kinder conclui que, apesar de “Uma Girafa” servir como o

design de interface de uma possível instalação interativa em VR, considera mais produtivo

usá-la como uma planta para a adaptação da experimentação fílmica de Buñuel para o

ciberespaço (KINDER, 2002a, p. 4).

Kinder encontra dificuldade na primeira aproximação à interatividade para defini-la, já

que oscila entre duas extremidades. Ao mesmo tempo que de certa maneira todas as narrativas

são interativas, enquanto o significado do texto se constrói na colaboração das subjetividades

dos autores e dos leitores e das convenções de leitura de suas respectivas culturas e linguagens

– a mesma leitura de Manovich –, toda interatividade também é uma ilusão, dado que as

regras estabelecidas pelos autores terminam obrigatoriamente limitando as opções do leitor

(KINDER, 2002a, p. 4). A autora reconhece, então, a necessidade da impressão ilusória de

uma database infinita, como observado na proposta da escultura de Buñuel. Para evitar os

extremos na definição da interatividade, Kinder aborda a questão posicionando o

usuário/leitor como ator da narrativa, contribuindo com suas próprias inflexões

idiossincráticas, e absorvendo a experiência em sua própria base de dados pessoal. Essa

performance é marcada pela estrutura do texto, e afetada pelo repertório de performances

passadas nesta e outras obras, de gênero, meio e cultura particulares. Essa abordagem do

usuário/leitor como ator dialoga particularmente bem com os filmes de Buñuel, argumenta

Kinder, onde diversas personagens frequentemente competem pelo mesmo papel, emulando a

relação do usuário/leitor que se insere na narrativa para alterá-la e ser alterado por ela.

Relembrando a definição de Kinder para as database narratives, se referindo às

narrativas cujas estrutura expõe ou tematiza os processos binários de seleção e combinação

que existem no coração de todas as histórias e que são cruciais para a linguagem: a seleção de

dados particulares (personagens, imagens, sons, eventos) de uma série de bases de dados ou

paradigmas, que logo são combinados para criar contos específicos (KINDER, 2002a, p. 6).

Essas obras revelam a arbitrariedade de certas escolhas narrativas, assim como a possibilidade

de fazer outras combinações, que por sua vez iriam criar histórias alternativas. E, nessa

sugestão constante de virtualidade, e à onda de potencialidades ligadas ao princípio da

incerteza, essas narrativas inevitavelmente levantam questões relacionadas à metanarrativa, no
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que se refere às práticas de construção textual: um discurso que indaga os mesmos

mecanismos que o tornam possível.

Os filmes de Buñuel, Kinder aponta, como as database narratives, “são repletos de

rupturas surpreendentes que revelam o potencial radical da estrutura de base de dados

subjacente à história” e demonstram que os sonhos são o modelo definitivo da database

narrative interativa, uma vez que “dependem do jogo dialético entre o poder disruptivo das

percepções sensoriais absurdas e a pulsão narrativa repressiva que as tranca em estruturas

convencionais ao impor cadeias de causalidade." (KINDER, 2002a, p. 7). Em termos do

sonho, Kinder levanta a teoria freudiana que serviu de lição para Buñuel e outros surrealistas

no que refere à função de censura do impulso narrativo no trabalho do sono, quer dizer, nos

processos onde o inconsciente altera o conteúdo manifestado dos sonhos para ocultar o

significado real para o sonhador; “o processo de revisão secundária que opera tanto na

experiência do sonho como no ato interpretativo na manhã seguinte.” (KINDER, 2002a, p. 7).

“Ao privilegiar o poder disruptivo das percepções sensoriais por sobre a pulsão
normalizada da segunda revisão da narrativa, os filmes de Buñuel revelam que as
chamadas metanarrativas não são inevitáveis nem naturais senão, como todas as
histórias, mutáveis. Assim, o vasto reservatório de databases das quais os elementos
narrativos são retirados prova ser um repositório poderoso para a mudança social e
revolucionária.” (KINDER, 2002a, p. 8, tradução nossa)

Como base para o exercício de repensar o potencial radical das database narratives

interativas, Kinder apresenta algumas das estratégias empregadas por Buñuel em seus filmes.

A autora enumera três estratégias (2002a, p. 8):

A primeira, no nível da pulsão narrativa, é a preferência pelos objetos incongruentes

como meio primário de navegar entre cenas e níveis discursivos, antes que a montagem. A

inserção de objetos comuns ou detalhes deslocados em um contexto inapropriado como

estratégia narrativa opera como pontos de acesso (hot spots) de poder transgressivo

considerável (KINDER, 2002a, p. 9). Em um meio naturalista como o cinema – e a fotografia

– onde suspensão da descrença, ou seja, a ilusão da representação é potencialmente mais

convincente, essas inconsistências causam um sobressalto surrealista (surrealistic jolt) e ao

espectador apenas sobra a realização de que algo não está certo na realidade representada:

“Ao criar rupturas na ordem social burguesa, essas questões desnaturalizam qualquer

demanda oficial de lógica, unidade, simetria e todas as proibições e distinções civilizadas que

as protegem” (KINDER, 2002a, p. 9). Os objetos operam como dispositivos da interface de

navegação, possibilitando que a história, a câmera, a personagem ou o espectador façam o
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salto de uma esfera narrativa à outra criando uma ilusão de coesão narrativa mesmo quando o

filme não trabalha com uma trama de qualquer espécie ou tamanho (KINDER, 2002, p. 10).

Um exemplo, no caso do filme A Via Láctea (1969), os objetos permitem que a narrativa faça

um salto entre dois séculos, quando duas personagens que participam de uma cena no passado

encontram roupas do presente, e ao vesti-las, se encontram no (nosso) presente de repente,

com a maior naturalidade.

“Dentro da gramática da montagem contínua de Hollywood, fazer o corte sobre um
movimento previne que o espectador perceba a ruptura, mas a atenção de Buñuel ao
detalhe fetichizado dentro do plano na realidade acentua a quebra. Ou, como ele
mesmo pontua, ‘significa que o público precisa prestar atenção no salto temporal’.”
(KINDER, 2002a, p. 11, tradução nossa)

Kinder (2002a, p. 11) ressalta a relação da atenção repetida sobre esses objetos com a

fetichização dos mesmos e dos símbolos que representam, argumentando que é uma estratégia

poderosa porque revela a fetichização dos objetos nos três campos interligados da religião, do

sexo e da cultura de consumo.

A segunda estratégia observada por Kinder, no nível da caracterização, é o uso de

avatares, similares a marionetes, irrestritos por noções tradicionais de consistência,

psicológica, lógica e narrativa, mas que ainda assim fascinantes, cativantes e esclarecedores.

Nesse sentido, Buñuel valoriza o ator como objeto. No ciberespaço, agentes inteligentes são

objetos interativos programados com um repertório de comportamento que os permitem

simular seres humanos (KINDER, 2002a, p. 11). Como avatares em jogos eletrônicos, as

personagens dos filmes de Buñuel não são seres unificados e tridimensionais com os quais

existe uma identificação confortável e estável, senão um confronto com suas inconsistências e

contradições absurdas e violentas, o que nos força a confrontar o que está em jogo na seleção

desses avatares, seja como fantasmas que nos representam, como ícones fetichizados, ou

como objetos de desejo (2002a, p. 11).

“Buñuel expõe as dinâmicas de poder por trás desse sistema de casting, que
arbitrariamente decide qual mulher fará o papel de camareira ou amante em Susanna
e Diário de uma Camareira; ou qual prostituta servirá o masoquista em Bela da
Tarde; ou qual atriz representará Conchita em Esse Obscuro Objeto do Desejo; [...]
Assim, como na maioria das ficções eletrônicas (mas poucos filmes), claramente
vemos que as personagens funcionam não como indivíduos mas como posições
subjetivas, definidas pela história, cultura, e gênero, e que são apenas
temporariamente ocupadas por jogadores ou atores individuais escolhidos de uma
base de dados por aqueles no poder.” (KINDER, 2002a, p. 11, tradução nossa)
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Kinder cita o próprio Buñuel para encontrar as razões ideológicas por trás dessa

estratégia de descentralização da personagem em seus filmes:

“A história pessoal, o drama individual privado, não pode, na minha opinião, ser de
interesse de ninguém que esteja verdadeiramente consciente de seu tempo; se o
espectador participa nas alegrias, tristezas, e angústias das personagens na tela, só
pode ser porque vê neles refletidas as alegrias, tristezas, e angústias da sociedade
como um todo, e portanto, dele mesmo.” (BUÑUEL apud KINDER, 2002a, p. 12,
tradução nossa)

E finalmente, a terceira, no nível da trama (plot), Kinder descreve nos filmes de

Buñuel a criação de um campo narrativo onde as possibilidades parecem ilimitadas, onde a

aleatoriedade, a repetição e as interrupções são rampantes, e onde os motores de

pesquisa/recuperação são movidos pelo desejo (2002a, p. 8). A descentralização que ocorre

com as personagens, como vimos anteriormente, também se aplica à trama. Kinder postula

que os filmes mais radicais de Buñuel têm uma tendência maior à criação de um campo

narrativo de possibilidades proliferantes à apresentação de histórias coerentes. A autora nota

que essas possibilidades, que entendemos como os elementos que avançam a trama dentro do

relato, parecem ser retiradas – às vezes aparentemente aleatoriamente – de uma base de dados

de dispositivos narrativos feita para parecer ilimitada, mas sempre imanente ao texto. Assim,

raramente nos preocupa como a trama começa ou termina, e a escolha pelos pontos de corte

parece sempre arbitrária, pois o ponto de foco principal é esse campo narrativo pelo qual se lê

através, e não sobre, movido por uma máquina de desejo. Kinder usa a metáfora do motor de

busca, tal como Google, que no processo da recuperação da informação na lógica da

computação nos impulsiona pelo campo de força do que acontece no filme, entre começo e

fim. Kinder evoca a máquina de desejo descrita por Deleuze e Guattari em O Anti-Édipo,

como “um modo de imaginação que permite uma liberdade total e portanto é capaz de

derrubar a ordem burguesa” (KINDER, 2002a, p. 12).

“Em vez de decifrar o culpado do crime ou qualquer outro enigma na trama, o motor
de busca de Buñuel está interessado em revelar conexões chocantes dentro do campo
narrativo enquanto sustém um movimento constante, um processo que mantém tanto
os protagonistas como os leitores vivos.”  (KINDER, 2002a, p. 12, tradução nossa)

Essas conexões chocantes na obra de Buñuel operam a favor de uma revelação

surrealista de conexões de perversão dos elementos dispersos pelo diretor, revelando as bases

de dados por baixo da trama de seus filmes ao projetar os paradigmas no plano sintagmático.

Em vez de combinar uma alternativa de cada base de dados em uma linha narrativa
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convencional, Buñuel alinha sucessivamente várias alternativas de um mesmo paradigma,

simulando uma trama, “estratégia que ambos Roman Jakobson e Roland Barthes viam como

uma forma de transgressão semiótica em torno de qual se organizam um grande número de

inovações criativas” (KINDER, 2002a, p. 12). O fenômeno, cita Kinder, é descrito por

Deleuze como uma imagem-tempo, enquanto a autora entende essa leitura como um ato de

temporalizar a estrutura de base de dados.

“Sujeitar a imagem a um poder de repetição-variação já havia sido a contribuição de
Buñuel, e uma maneira de liberar o tempo, de reverter sua subordinação ao
movimento. [...] É como se a cosmologia naturalista de Buñuel, baseada no ciclo e
na sucessão de ciclos, abrisse caminho para uma pluralidade de mundos simultâneos;
a uma simultaneidade de presentes em diferentes mundos.” (DELEUZE apud
KINDER, 2002a, p. 12, tradução nossa)

Assim, Kinder termina de demonstrar que os filmes de Buñuel mostram como a

estrutura narrativa de base de dados – a database structure – já estava embutida nas formas do

cinema, inclusive identificando algumas dessas estruturas em alguns filmes:

“Em um road movie satírico como A Via Láctea, [Buñuel] impõe uma jornada
abrangente, que justifica a inclusão do mais incongruente apanhado de personagens,
épocas, e cenários colhidos de sua estimada base de dados de heresias. Em Tristana,
ele usa a ramificação de caminhos bifurcados, onde uma estrada leva à ação violenta
(a perseguição de um cão raivoso) e a outra ao gênero mais suave de romance
burguês onde a heroína encontra seu futuro amante. Em O Discreto Charme, ele
repete um único tropo abstrato – seis personagens caminhando pela estrada – em três
versões levemente variadas nas quais, apesar da falta de conexão lógica com
qualquer outra cena, servem como marcadores que dividem o resto da narrativa em
três atos discretos de duração aproximadamente igual. Em sua trilogia final de
filmes, nós encontramos não apenas a jornada, mas um repertório inteiro de tropos
da database narrative. Em O Fantasma da Liberdade, encontramos a pousada rural
(o paradeiro tradicional na ficção picaresca), onde vários quartos no corredor central
contém mini-histórias e personagens que competem pelo espaço narrativo. Também
encontramos o tropo narrativo do jogo de cartas embutido em um dos quartos, onde
uma mulher e quatro monges da Ordem Dominicana jogam poker, embaralhando as
cartas em novas combinações sintagmáticas na medida em que apostam Medalhões,
Virgens e Corações Sagrados, que, como as ordens religiosas, são reduzidas a naipes
paradigmáticos. E em O Discreto Charme, encontramos o menu não só na cadeia de
jantares interrompidos, mas também na mistura e consumo de martinis, que ajuda a
delinear as classes, e na sala de chá, onde a falta de bebidas é compensada pela rica
seleção de instrumentos musicais (incluindo o violoncelo fetichizado). Todos esses
menus frustrados são também enriquecidos por uma luxuosa variedade de sonhos
incestuosos embutidos.” (KINDER, 2002, p. 12, tradução nossa)

Kinder conclui que as três estratégias citadas são característica do campo dos sonhos,

o modelo máximo para as database narratives interativas, já que nos sonhos somos

“bombardeados todas as noites com disparos aleatórios de sinais neurais gerados pelo cérebro

que logo são interpretados pelo córtex” (KINDER, 2002a, p. 14) a partir de uma seleção e



64

combinação de elementos das nossas bases de dados imagéticas internas, compostas de tudo o

que experimentamos e tudo o que absorvemos em outros sonhos, e que narrativizamos ao

acordar. A lógica da database inspirada pelos sonhos que sustenta os filmes de Buñuel,

conclui Kinder, viabiliza um legado para conceptualizar as narrativas interativas do presente.

“A montagem de Buñuel não pretende informar pela lógica: desperta, critica,
aniquila, pela violência, a introdução do plano anárquico, profano, erótico – sempre
pelas imagens proibidas no contexto da burguesia. Seu estilo é uma ideia em
movimento – a liberdade realista dessa ação é seguida por um olho atento aos
detalhes: a ducha de água quente e fria, irregularmente, jamais permitindo que o
espectador pare de pensar.” (ROCHA, G., 1985, p. 125).

Glauber afirma em sua Eztetyka do Sonho: “Uma arte revolucionária deveria não só

atuar de modo imediatamente político como também promover a especulação filosófica,

criando uma estética do eterno movimento humano rumo à sua integração cósmica.”

(ROCHA, G. 2004, p. 249, itálico do autor). Contra as repressões do racionalismo

colonizador, Glauber reconhece que “a revolução é a anti-razão que comunica as tensões e

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

250, itálicos do autor), e que a “Arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar

o homem a tal ponto que ele não mais suportar viver nessa realidade absurda.” (ROCHA, G.

2004, p. 251, itálico do autor).

“A razão dominadora classifica o misticismo de irracionalista e o reprime à bala.
Para ela tudo que é irracional deve ser destruído, seja a mística religiosa, seja a
mística política. A revolução, como possessão do homem que lança sua vida rumo a
uma ideia, é o mais alto astral do misticismo. As revoluções fracassam quando esta
possessão não é total, quando o homem rebelde não se libera completamente da
razão repressiva, quando os signos da luta não se produzem a um nível de emoção
estimulante e reveladora, quando, ainda acionado pela ação burguesa, método e
ideologia se confundem a tal ponto que paralisam as transações de luta.” (ROCHA,
G., 2004, p. 250).

Em debate realizado após a projeção de A Idade da Terra, Joel Pizzini comenta uma

interação com Sylvie Pierre, colega e biógrafa de Glauber:

“No Festival de Bobigny deste ano, na França, teve uma retrospectiva integral do
Glauber, e lá eu lancei uma pergunta pra Sylvie Pierre sobre a estética da fome ter
sido muito mais absorvida no Brasil do que a estética do sonho, e ela disse que na
Europa é a mesma coisa, existe uma tendência a querer sempre o Glauber do Deus e
o Diabo, há uma resistência ao sonho, como se não tivéssemos direito ao sonho. ‘O
sonho é um privilégio do velho mundo’, é um pouco essa lógica.” (PIZZINI apud
GARDNIER Et. al, 2005b, n.p.)
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Retomando o conceito da database narrative como expositora da arbitrariedade da

construção de todas as narrativas, nessa revolução da anti-razão, o colonizado no processo de

autoconsciência de sua condição se leva à seguinte pergunta: se a origem da fome é uma

construção arbitrária, quem constrói – quem escolhe – a minha fome? Quem, em sã

consciência, escolheria a fome?

“Para Glauber, limitar a liberdade de expressão de uma nova arte revolucionária
significa privar o público e não os criadores de uma ‘práxis revolucionária’. [...]
pode-se deduzir que a classe burguesa não pode permitir-se a visão profunda do
conteúdo do sonho, pois este pode ser revelador do seu próprio rosto e de sua ‘falsa
consciência’. Não pode pretender-se nenhuma introspecção. Por isto estará
condenada, como Buñuel [...] pôde algumas vezes mostrar – ela não pode ter uma
visão interior – que pode ser desconcertante. (GERBER, 1982, p. 137).

As database narratives carecem de uma expectativa narrativa tipicamente clássica,

porque sugerem um tipo de história fora dessa estrutura. O que se pode esperar é precisamente

o transe, a constante crise na expectativa de resolução de um conflito e a própria existência de

um conflito clássico. Na prática da apropriação das idiossincrasias dos gêneros de filmes

clássicos para a criação de uma imagem coletiva, Glauber deforma as peças que representam

os mitos do povo americano para enquadrar os mitos que poderiam representar o povo

brasileiro, segundo a poética da antropofagia, através da colocação em crise dos elementos do

cinema clássico. Segundo Gilles Deleuze, enquanto fala do cinema político moderno e sua

relação com as literaturas menores, o cinema revolucionário de Glauber "não aborda um

suposto povo, mas contribui para a invenção de um povo", (DELEUZE, 1987, p. 295) embora

essa imagem coletiva seja rejeitada pela maioria, uma vez que um povo não tem interesse em

se ver em sua própria miséria.

“O importante nesse texto é que, com ele, Glauber separa-se: a) da razão dominante,
ou das tipologias norte-americanas, soviéticas, euro-ocidentais ou chinesas; b) do
cinema ‘engajado’ de origem libertário-terceiro-mundista do tipo de La hora de los
hornos43; c) do próprio cinemanovismo socioestatizante. Aliás, ele abandonou a
fome como motor exclusivo da história e o revolucionarismo extremado.” (PIERRE,
1996, p. 243).

O cinema épico-didático, fortemente ligado à realidade social brasileira, é uma

abordagem dialética da conscientização das massas e da agitação do estímulo revolucionário

devido às suas dimensões heroicas, adequadas às estratégias do tropicalismo e da

antropofagia, aliadas ao controle direto da frente econômica e política da produção nacional

43 La hora de los hornos (1973), dir. Fernando Solanas e Octavio Getino.



66

de filmes, organizando efetivamente as partes em transe. O transe é a segunda face da

apropriação antropofágica, é a crise dos elementos apropriados. A simples repetição de

formas externas não é suficiente, é necessário ressignificá-las em um diálogo mútuo em

direção a um objetivo claro, a revolução. No início de sua filmografia, Glauber se propôs a

transpor até a própria linguagem do cinema (embora seja difícil separar em que ponto os

elementos icônicos dos gêneros cinematográficos começam a diferir da própria linguagem)

como uma proposta de demolição ideológica das formas do cinema clássico em seus filmes,

utilizando certas técnicas de enquadramento e montagem em prol um delírio narrativo

audiovisual, daí a noção de "transe". Não de caráter hipnótico, nem de experimentação

sinestésica, mas na construção de uma narrativa audiovisual que opera em conjunto com o

espectador, sem oferecer uma posição privilegiada diante de uma história clara. Parte do

interesse é que há uma percepção da distância entre o imaginário apropriado e a representação

em questão. O resultado é a autocrítica e, depois, a revolução.

3.2 O iterativo: subversão do modelo dominante

Kinder (2003b) enfrenta a questão expositiva dos processos de seleção e combinação

das database narratives – no que se refere à subversão e à desnaturalização das ideologias dos

paradigmas culturais e gêneros narrativos dominantes – a partir da aplicação do conceito do

“iterativo” ao cinema. O conceito da “narrativa iterativa” – não confundir com a narrativa

interativa – foi introduzido por Gérard Genette (1995) em Discurso da Narrativa, a partir das

relações de frequência entre a narrativa e a diegese. A leitura deste raciocínio de Kinder há de

assistir na análise das funções narrativas da repetição e das (des)construções de gênero

observadas em A Idade da Terra, a ser realizada no próximo capítulo.

Genette (1995) define a frequência narrativa como a repetição do enunciado e do

acontecimento, estabelecendo algumas relações possíveis entre esses dois momentos. A

narrativa singulativa implica “contar uma vez aquilo que se passou uma vez” (GENETTE,

1995, p. 114), ou também contar n vezes o que se passou n vezes. A narrativa repetitiva, por

sua vez, implica “contar n vezes o que se passou só uma vez.” (GENETTE, 1995, p. 115).

Neste caso, Genette considera possíveis nas narrativas repetitivas variações tanto estilísticas

como de narrador (o mesmo sucesso narrado por diferentes narradores). Finalmente, a

narrativa iterativa implica “Contar uma única vez (ou antes: numa única vez) aquilo que se

passou n vezes.” (GENETTE, 1995, p. 116). Genette também define o pseudo-iterativo, modo
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que Kinder identifica no cinema na medida em que reconhece a natureza fotográfica do

aparato cinematográfico:

“[...] a apresentação de cenas, particularmente pela sua redação no imperfeito, como
iterativas, ao passo que a riqueza e a precisão dos pormenores fazem com que
nenhum leitor possa seriamente crer que elas se verificaram e verificaram, várias
vezes, sem qualquer variação.” (GENETTE, 1995, p. 121).

O desenvolvimento do raciocínio de Kinder se concentra nos aspectos singulativos e

iterativos da narração fílmica, explorando as elaborações das funções iterativas em obras que

tentam estabelecer rupturas radicais com convenções narrativas pré-existentes (KINDER,

2003a, p. 3), particularmente, a narração cinematográfica clássica de Hollywood.

“Pode-se argumentar que (mesmo além da questão da referência ficcional dentro da
diegese) a natureza específica do aparato cinematográfico constrói uma diferença
inevitável entre o singulativo e o iterativo, que são estabelecidos e associados
respectivamente com os estágios de produção e exibição. Isso é, em frente à câmera
e ao microfone, o material filmado aparentemente fala no singulativo, seja no tempo
presente ou no passado simples capturando e embalsamando o momento presente
(‘este evento está acontecendo agora enquanto está sendo gravado’, ou ‘este evento
aconteceu na frente da câmera e do microfone’). [...] em um discurso que tenta
apagar todos os traços desse sistema duplo [de exibição e projeção], como o cinema
clássico de Hollywood, a ênfase está principalmente no singulativo e na construção
ilusória de um tempo presente; [...]” (KINDER, 2003b, p. 4, tradução nossa)

Kinder (2003b, p. 4) nota que o aspecto iterativo no cinema clássico de Hollywood

“tende a permanecer oculto, subordinado como pano de fundo descritivo do que parecem ser

eventos singulativos [...] mesmo quando esses eventos assumem o que eu chamaria de uma

‘implicação iterativa.” O que Kinder chama de “implicação iterativa” é a sugestão de que

“esta narrativa em particular é uma única enunciação de uma classe de eventos que

habitualmente ou tipicamente ocorrem neste conjunto de circunstâncias, período ou cultura –

[...] fortemente reforçada pelo poder normativo de gêneros populares de Hollywood” (2003b,

p. 4). Kinder argumenta que o iterativo é inerente ao cinema através do aspecto

pseudo-iterativo ou da implicação iterativa, expressões centrais para a proposta de subversão

que analisa.

“Genette confina o iterativo às relações temporais e às enunciações de eventos
passados. Mas ao admitir que a repetição iterativa depende da construção mental de
uma classe (ou paradigma) de instâncias similares, ele abre um espaço no iterativo
para a questão da tipicidade. Uma vez que a temporalidade, como vimos, não está
em primeiro plano no cinema como na literatura, argumento que é esta questão da
tipicidade normalmente colocada em primeiro plano pelo iterativo no cinema. No
cinema clássico de Hollywood, a combinação de ricos detalhes perceptuais e a forte
ênfase no gênero não só gera implicações iterativas, mas também as usa para
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naturalizar o evento singulativo. Essa combinação sugere que uma enunciação
narrativa particular é realista ou verdadeira no sentido de ser habitual, típica, ou
inevitável, enquanto a determinação (os limites diacrônicos da série) e a
especificação (ou o quão frequentemente ocorre) são significantemente indefinidos.
Frequentemente um filme clássico começará com cenas representando ações
normais, típicas, das quais a narrativa singulativa logo se desviará; apesar dessas
cenas serem tecnicamente apresentadas no singulativo, carregam implicações
iterativas (particularmente por relações espaciais) que são estendidas à trama
singulativa.” (KINDER, 2003b, p. 5, tradução nossa).

O que Kinder argumenta a seguir é que colocar ao iterativo em primeiro plano, seja

pelo que ela chama da diferença entre o singulativo e o iterativo, ou pela implicação iterativa,

poder-se-ia evidenciar o “processo de naturalizar ideologias através da leitura de eventos

singulativos de ficção como verdade universal, uma leitura que reforça os paradigmas

culturais e gêneros narrativos dominantes.” (KINDER, 2003b, p. 6, tradução nossa).

Sob esta premissa, Kinder analisa três filmes. Dois exemplos são do neorrealismo

italiano: Umberto D (1952), de Vittorio de Sica; Il Posto (1961), de Ermanno Olmi. O terceiro

filme é Toute Une Nuit (1982), da diretora belga Chantal Akerman, cuja análise nos é mais

relevante. Nos procedimentos narrativos de Toute Une Nuit, Kinder reconhece novamente a

transgressão semiótica na inversão dos eixos de seleção e combinação que reconheceu nos

filmes de Buñuel, no entanto aplicados de outra forma – que é onde entram os conceitos de

“iterativo” e “pseudo-iterativo” que levanta de Genette. Em vez de selecionar elementos de

diferentes paradigmas e combiná-los linearmente, Akerman combina elementos de um mesmo

paradigma, estendendo o paradigma no plano sintagmático, assim “revelando a gramática do

melodrama e sua diferença naturalizada entre o singulativo e o iterativo, e frustra a demanda

convencional pelo impulso linear da história”. (KINDER, 2003b, p. 12, tradução nossa).

“A experimentação radical em Toute une nuit (1982) de Chantal Akerman vai mais
além na desconstrução da narrativa tradicional e na revelação de como a diferença
entre o iterativo e o singulativo ajuda a naturalizar a ideologia dominante. O filme
desafia, não só a posição da mulher na narrativa, mas também a própria estrutura da
narrativa e da linguagem, pois são os sistemas significantes primários que
mantiveram as mulheres em cativeiro sob o patriarcado ao fazer a subordinação
parecer natural e inevitável, mais que culturalmente escrita.” (KINDER, 2003b,
p.12).

Kinder argumenta que em Toute une nuit, ao construir cenas com o vocabulário

tradicional do gênero melodramático – encontros, separações, reuniões, triângulos amorosos,

táxis, telefones, e cigarros – mas sem um impulso condutor linear e sem resoluções climáticas,

Akerman consegue, em vez de nos levar à identificação emocional com as personagens na

tela, nos permitir ver que, como em todos os filmes, as imagens e sons específicos foram
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selecionados de paradigmas culturais familiares e combinadas para gerar narrativas

(KINDER, 2003b, p.12), e os procedimentos narrativos do filme contribuem para a

desconstrução dos sistemas significativos opressores.

“O título, Toute une nuit (Uma noite inteira), imediatamente coloca em primeiro
plano os eixos duplos de seleção e combinação – aqueles pilares da semiótica
saussuriana e jakobsoniana). Por um lado, o título designa uma unidade temporal
baseada em um ciclo natural, a noite e o dia (uma oposição primordial como
masculino e feminino). No entanto, já que o filme dura só 91 minutos, devem haver
omissões, então o processo artístico de seleção humana (que é necessariamente
codificado culturalmente) também está envolvido. Enquanto o toute enfatiza a ilusão
de unidade e completude, o artigo indefinido une reconhece a seleção de uma
unidade discreta do paradigma.” (KINDER, 2003b, p. 12, itálicos da autora,
tradução nossa).

Falando da sequência inicial do filme, que coloca em primeiro plano o processo de

seleção e combinação em uma montagem de planos de imagens e sons típicos do cenário

urbano noturno, porém inconexos, Kinder levanta questões de interpretação resultantes dessa

própria montagem: “Não entendemos ainda se as conexões entre os planos – se o casal no

veículo tem relação com a mulher que caminha ou com o homem que desde as escadarias. No

entanto, a estrutura formal da montagem nos leva a considerar as conexões.” (KINDER,

2002a, p. 13). Este procedimento narrativo se estende ao resto do filme: privados de uma

coerência narrativa dos elementos linguísticos do melodrama “nos encontramos fazendo

conexões entre sequências em termos formais mais do que narrativos.” (KINDER, 2002a, p.

15). Assim, o filme se constrói de uma série de histórias, compostas de ações banais muito

similares, liberadas de um contexto narrativo que as unifique. O significado, diz Kinder, é

comunicado pelas sutis variações na atuação, expressão, enquadramento etc., entre cada

repetição: “Elas se tornam desfamiliarizadas; elas se tornam um jogo infinito de diferenças

dentro de um sistema fechado.” (KINDER, 2002a, p. 15). Na repetição, reconhecemos o

significado graças à variação, dando um ponto de comparação e contraste. Por “sistema

fechado”, Kinder se refere ao gênero do melodrama, ou no fundo, qualquer gênero como

conjunto de convenções dominantes pré-estabelecidas.

“Eventualmente percebemos que todas as quatro sequências são amostras de um
mesmo paradigma, quatro variações amarradas no plano sintagmático. E essa
situação é meramente um paradigma na gramática do romance. [...] Akerman
demonstra como tais elaborações podem tomar uma função subversiva no cinema
onde, graças ao potencial realista (ou indexical) da imagem fotográfica, o aspecto
iterativo põe atenção sobre o processo de naturalizar a ideologia carregada pelas
instâncias iterativas da ficção – como se fossem a Verdade inevitável, como se nós
espectadores nunca pudéssemos escapar seus paradigmas de gênero e romance.
(KINDER, 2003b, p. 14, tradução nossa).
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A colocação em primeiro plano da diferença entre o iterativo e o singulativo,

argumenta Kinder, nos permite reconhecer na imagem cinematográfica sua singularidade

indexical ao mesmo tempo que sua existência em um sistema de representação, “e é a

dualidade dessa percepção que ajuda a empoderar-nos como espectadores ativos capazes de

resistir à leitura singular fechada e de perceber os traços iterativos da história coletiva e da

ideologia dominante.” (KINDER, 2003b, p. 16, tradução nossa).

“Mesmo que uma database narrative não tenha um começo ou final bem definido,
ou não tenha uma estrutura clássica de três atos, ou até mesmo uma cadeia de
causalidade coerente, ainda apresenta um campo narrativo com elementos de uma
história que despertam no usuário uma curiosidade e um desejo: impulsos que
podem se mobilizar como um explorador que tenta recuperar qualquer informação
necessária para colocar um relato em movimento. Ao revelar a infra-estrutura da
base de dados interna a todas as narrativas, esses trabalhos revelam a arbitrariedade
dos procedimentos empregados, e então desafiam a noção das narrativas maiores,
cujos procedimentos tradicionalmente parecem naturais ou inevitáveis.” (KINDER,
2003a, p. 349, tradução nossa).

A relação paradigmática também se ilustra tematicamente no filme, enquanto as

personagens também são intercambiáveis no paradigma dos objetos de desejo, trocando de

lugar, aparecendo e desaparecendo de suas linhas narrativas, indicando a permutabilidade de

seus corpos e suas relações.

“Ao negar-nos uma história singular unificadora, ao frequentemente colocar a
palavra contra a imagem visual e o som não-verbal, ao desencorajar-nos da
identificação com qualquer uma das personagens anônimas, ao negar-nos uma
posição subjetiva singular, ao chamar atenção à descarada estilização da estrutura, ao
reverter os eixos de seleção e combinação, ao elaborar o aspecto iterativo e ao
colocar em primeiro plano a diferença entre o iterativo e o singulativo, Toute une
nuit nos faz mudar a forma como lemos um filme.” (KINDER, 2003b, p. 16,
tradução nossa).

Poderíamos tranquilamente aplicar a citação acima à A Idade da Terra, que apresenta

estratégias narrativas muito similares, mesmo que ambos os filmes sejam muito diferentes. O

iterativo na narrativa de A Idade da Terra se manifesta em repetições e variações que ocorrem

em dois níveis: primeiro dentro da cena, que aqui entenderemos como uma espécie de

conjunto de planos em torno de uma mesma encenação – assim são difíceis de categorizar as

cenas do filme; e segundo, entre cenas, onde grande parte da significação ocorre nas variações

entre cada interação entre as personagens. Entenderemos esta ideia a partir da noção da

descontinuidade. Nos interessa por hora as repetições entre cenas.
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Enquanto ao iterativo entre cenas, “[...] a repetição revela e desconstrói um pouco o

trabalho do filme, ela também, no nível da ficção acaba por revelar fissuras na construção das

identidades das personagens.” (WAHRHAFTIG44, 2020, p. 12). A figura de Cristo é dividida

entre quatro atores: Jece Valadão interpreta o Cristo Índio; Antonio Pitanga, o Cristo Negro;

Tarcísio Meira, o Cristo Militar; e Geraldo d’El Rey, o Cristo Guerrilheiro. Os quatro Cristos

nunca se cruzam, mas compartilham um detalhe de figurino que parece codificá-los

visualmente como uma entidade unitária dividida: um colar feito do que parecem ser dentes

de tubarão. Cada Cristo representa uma matriz cultural, política, racial, socioeconômica em

interação com outras personagens, como o representante da matriz imperialista, dominante,

mas decadente, John Brahms, interpretado por Maurício do Valle. A forma como cada Cristo

interage com Brahms, seja como filho, ou como inimigo, constrói no aspecto iterativo um

emaranhado complexo de significações dadas pelas variações nas relações entre personagens,

que como avatares também operam como paradigmas. Aprofundaremos esta análise no

próximo capítulo.

“Glauber Rocha logra, em seus filmes, sínteses de códigos culturais de diferentes
culturas que no seu entender se relacionam com os núcleos fundamentais da cultura
nacional: os núcleos ibérico, africano e ameríndio. Estes traços são sobrepostos a
configurações próprias que são históricas (conjunturais) e psico-sócio-políticas. E
para traduzir estas condensações, essas metonímias e metáforas, estes símbolos que
são atingidos na criação artística, ainda é preciso, segundo seu próprio autor: ‘ler
bem a linguagem que o cinema fala: a arquitetura do ritmo e da plástica, as leis da
imagem em movimento, o sentido de captação na imagem em movimento, o sentido
de captação na imagem fictícia, dos fatos reais ou dos fatos reais transubstanciados
em poesia’.” (GERBER, 1982, p. 85-86).

Devemos fazer uma observação: a ordenação dos eventos narrados nestes casos é

importante para a produção da subversão. Afinal, é assim que Akerman constrói

paulatinamente a dúvida narrativa que Kinder observa na primeira sequência de Toute une

nuit, e também como o filme estabelece os padrões singulativos que serão levados ao

iterativo, apresentando personagens, espaços, situações, diálogos, sons e enquadramentos que

logo irão se repetindo, a cada iteração propondo um novo ponto de associação para

compreender o significado de cada variação entre os detalhes. No caso de A Idade da Terra,

temos que reconhecer o aspecto iterativo não só na estrutura do filme como sob a luz do

projeto recombinatório. Uma vez que opera com uma estrutura imprevisível, a compreensão

44 WAHRHAFTIG, A. Transe e desconstrução: a repetição nos corpos de Copacabana mon amour e A idade da
terra. Galáxia, São Paulo, online, v. 46, 2021, pp.1-18.
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das variações a cada iteração do filme estará sempre construída na base do azar,

possivelmente alterando a leitura da caracterização das personagens em cada ordem possível.

Também nos propomos a uma releitura da antropofagia como apropriação de

paradigmas. O western existe como uma base de dados composta de alguns elementos

fundamentais que compõem o gênero que existem em um contexto cultural maior, dos quais

Glauber se apropria para construir outra base de dados. O western, entendemos, é a

materialização dramática do mito originário de uma nação, e como conjunto de símbolos,

opera sob os mesmos princípios da representação numérica, entre eles a modularidade. A

partir da lógica da subversão pelos aspectos iterativos, há se de trazer à tona a leitura de

Glauber do gênero western:

“A complexidade crescente do western levou os diretores a caminhos para idênticas
soluções de plástica e rítmica. As variações quanto mais absurdamente estilizadas e
repetidas (ao passo que se processava a saturação da crítica, comprometida de
origem com a autonomia cinematográfica do gênero frente às outras modalidades da
sétima arte) soube aceitar este requinte/esgotamento formal como suporte da sua
própria conceituação de classicidade. Quanto mais gasto, melhor dependendo do
poder emotivo traduzido por este ou aquele enquadramento ou choque sonoro. Aliás,
a mecânica do choque (montagem de analogias e contrastes nos ritmos internos e
externos do filme) passou, embora conservando fundamentalmente o compasso
monótono fordiano, a ser uma constante denunciativa dos fáceis recursos
expressionais encontrados, mesmo agradando não tanto por si, mas pelo que de
essencial o western encerra em cada particularidade: o mito permanecente como
outrora quando não intencionado além do que de lúdico havia nos movimentos de
esquipar e atirar, brota, de um cinema agônico, inaugurando novas entidades de
comunicação.” (ROCHA, G., 1985, p. 82-83).

O western é um gênero cujas origens sejam confundidas com as do cinema (BAZIN,

1985, p. 199), e as expressões do mito originário da cultura americana não foram alteradas ao

longo da história do gênero, levando em consideração seu sucesso e estabilidade contínuos

por várias décadas. Enquanto soluções expressivas, dramáticas e estruturais foram repetidas,

cada vez mais estilizadas e estabelecidas como clichês, o esgotamento formal do gênero

colaborou com a consolidação de seu classicismo. Embora uma nova forma de espetáculo

tenha sido explorada, mais enquadrada em uma vertente de introspecção psicológica e suas

táticas icônicas foram preservadas, como o compasso contemplativo ou a construção do duelo

entre o homem bom e o homem mau, a insistência prolongada da montagem em suas formas

antigas tornou-se uma indicação da funcionalidade das estratégias derivadas do mito original.

Para Gerber (1982, p. 77), Glauber “se utiliza do ‘western’, uma linguagem familiar para o

público brasileiro, uma linguagem da dominação, para propor um outro herói com outras

características [...], acrescido de dados simbólicos que o situam dentro de um outro espaço
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geográfico e cultural.” O próprio Glauber afirma a marca desse procedimento: “Um western

ao contrário, com os substantivos da nova poética que uma revolução integral provoca,

destruirá as fronteiras idealistas do cinema.” (ROCHA, G., 2004, p. 109). “Os valores da

cultura monárquica e burguesa do mundo desenvolvido devem ser criticados em seu próprio

contexto e em seguida transformados em instrumentos de aplicação úteis à compreensão do

desenvolvimento.” (ROCHA, G., 2004, p. 99).

“Pensando dentro da noção de arquétipo, inspirado nos estudos que Glauber fez
sobre o ‘western’ americano, John Ford e Howard Hawks, o herói nacional mais
característico dos Estados Unidos, o ‘cowboy’, é o arquétipo cultural que inspira a
criação e apresentação de Manuel Vaqueiro. Estas imagens significam, de modo até
didático, a transformação da linguagem da colonização.” (GERBER, 1982, p. 77).

Vale notar que “a noção de ‘arquétipo’, que aparece em Glauber, é de inspiração

junguiana, e é consequência da noção de ‘inconsciente coletivo” (GERBER, 1982, p.78), e

que “os arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares.”

(GERBER, 1982, p. 78).

Na filmografia de Glauber, as imagens do western estão todas lá: o cavaleiro solitário,

a justiça, as armas, os cavalos, o deserto desocupado, as pessoas atordoadas, misturadas ao

imaginário índígena, afrodescendente e colonizado pelo europeu que define o nordeste

brasileiro. O mito reconhecível é essencial para a comunicação direta da condição

subdesenvolvida com seu colonizador. Glauber pode falar a língua do colonizador, entender

seu mito. O que não faz é importar os valores típicos do western para a realidade das pessoas

retratadas. Na versão glauberiana do gênero, embora os valores da lei e da moral americanos

sejam abandonados, o deserto é o sertão, e sua secura será a morte e a falência do sertanejo,

sua imensidão uma metáfora para a miséria circundante. Os personagens não persistem mais

na narrativa heroica do colonizador, mas em sua própria epopeia de sobrevivência.

Em A Idade da Terra, notamos um movimento semelhante sobre a apropriação

estético-política do mito de Cristo. No filme, Cristo não carrega a cruz, e não há coroa de

espinhos em lugar algum. Como quando se apropria do imaginário do western, Glauber não

quer representar as histórias da Bíblia, mas reformular as o mito religioso para sua

desconstrução e consequente reconstrução de um povo colonizado.
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4. Análise da narrativa de A Idade da Terra

Esta análise se propõe a identificar como os processos de seleção e combinação são

explicitados na narrativa de A Idade da Terra nos três níveis estabelecidos por Kinder na

leitura dos filmes de Buñuel: nos níveis da pulsão narrativa, da caracterização, e da trama.

4.2 Pulsão narrativa

Kinder observa nos filmes de Buñuel uma utilização de objetos ou detalhes descolados

de seu contexto apropriado como motivação do movimento que impulsiona a narrativa, o que

desnaturaliza as lógicas da ordem social burguesa. No entanto, em A Idade da Terra, nos

resultaria difícil ou impossível reconhecer uma pulsão narrativa, principalmente considerando

o aspecto recombinatório do projeto narrativo do filme.

“A continuidade clássica foi substituída por uma descontinuidade dramática. Os
cortes passaram a ser feitos não em função de uma exposição desenhada e
cronológica dos acontecimentos, mas em função de uma demonstração dos
momentos mais importantes dos acontecimentos.” (ROCHA, G., apud DEL
PICCHIA, MURANO, 1981, p.26).

Aplicando a mesma análise que Kinder faz ao título de Toute une nuit ao título de A

Idade da Terra, não há nada que indique os eixos de seleção e combinação como no exemplo

da autora, que interpreta que o artigo indefinido une no filme de Akerman “reconhece a

seleção de uma unidade discreta do paradigma.” (KINDER, 2003a, p. 12). No entanto, o título

A Idade da Terra designa uma unidade temporal com o substantivo “idade”, particularizado

pelo artigo definido “a”, que sugere uma linha contínua de caráter histórico e inclusive

geológico, pré-humano. Ao marcar no título o tempo decorrido desde o nascimento da Terra

até um momento de referência no presente – tempo onde ocorre a narração, seja 1980 ou 2022

–, o filme alude tratar sobre as impressões da trajetória inteira da humanidade, com todas as

suas construções e contradições culturais, no povo brasileiro.

Ao chamar atenção à duração de Toute une nuit, Kinder considera a omissão de alguns

momentos da noite narrada como sinal do processo de seleção artística, privilegiando certos

momentos – inclusive o propósito do jogo narrativo do filme, para Kinder, é a seleção dos

momentos menos privilegiados. Vale notar que um filme que dure e narre continuamente uma

noite inteira, um par de horas, é tecnologicamente possível, reforçando o envolvimento da
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seleção na enfatização da ilusão de narrar uma noite inteira. Já A Idade da Terra, fazendo

referência a um período de bilhões de anos, tem duração de 153 minutos45. Se considerarmos

o projeto recombinatório, para ver todas as 21 trilhões de iterações únicas do filme (dadas

pela operação 16!) seriam necessários 3,201,186,852,864,000 minutos46, fazendo assim

efetivamente impossível ver todas as iterações do filme em uma única vida humana. De todos

modos, os procedimentos fílmicos de (des)construção narrativa do filme, atravessados pela

estrutura recombinatória ou não, buscam encontrar uma resposta para essa história, ou pelo

menos, como “obra aberta” (ECO, 1976), oferecer novas histórias da compreensão de mundo,

questionando a narrativa universal que entende a História como uma sucessão linear de

eventos singulares, e não como uma malha complexa de elementos que se influenciam o

tempo todo: “A própria ideia de História do filme parece concebê-la como um sangramento

contínuo, e a ideia de um discurso histórico surge justamente como a impossibilidade de uma

hipostasia.” (OLIVEIRA JR. apud GARDNIER Et. al, 2005b, n.p).

“Com A Idade da Terra, não estamos num tempo cronológico, escatológico da luta
de classes, e a necessidade da revolução/redenção – difícil dissociar política e
messianismo em Glauber – se dá de forma completamente diferente, inclusive em
relação com seus outros filmes. Não é por uma adesão ao milenarismo
revolucionário, à fundação de uma nova paz de mil anos regulada pela volta do
Cristo que se dá a salvação, e tampouco ela está no horizonte, vitória ou derrota ao
final. A redenção aqui é intramundana, ela não espera mais pela chegada de um
ícone ao poder, pela adesão a figuras-tipos.” (GARDNIER Et. al, 2005b, n.p).

Nos atentamos ao fato de que não existe rolo de créditos presente no filme, o que

impede uma análise de sua apresentação fílmica do título. Porém, no material gráfico, no caso

no pôster, o título é escrito em ossos, que como sugere Luiz Carlos de Oliveira Jr., oferece um

visual para a carga histórica primitiva que o filme tenta investigar:

“No cartaz de A Idade da Terra, a maneira como o título está escrito é com ossos: às
vezes parece também que o filme é essa carcaça gigante, a carcaça de um
dinossauro, mas sem musculatura, desviscerada, uma coisa muito bruta, mas que
simultaneamente tem esse fluxo que simplesmente atropela mesmo. [...] É um filme
que de certa forma vai botar um estetoscópio para tentar descobrir "a idade da terra",
e trabalha a mesma ideia de iconicidade pura e de inexistência de gêneros e de
estruturas narrativas fixadas, hipostasiadas, não existe isso. É tudo uma pangeia

46 Equivalente a 53.353.114.214.400 horas; ou 2.223.046.425.600 dias; ou 6.090.538.152 anos; ou 60.905.381,52
séculos; ou 6,090,538 milênios. Considerando a vida média brasileira de 76,8 anos (IBGE, 2019), seriam
necessárias 7,930,388.21 de vidas para ver todas as iterações do filme. Enquanto isso, estima-se que a idade do
planeta Terra é de aproximadamente 4,54 bilhões de anos (USGS, 2007), o que significa que a duração completa
de todas as iterações de A Idade da Terra em seu projeto recombinatório contém 1,35 vezes a idade da Terra.
(USGS, 2007, n.p.).

45 Informação retirada do livro Roteiros do Terceyro Mundo (ROCHA, G., 1985b). Outras fontes indicam outras
durações, como por exemplo o DVD da Coleção Glauber Rocha, que indica 160 minutos;
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mesmo: de territórios e de imagens. (OLIVEIRA JR. apud GARDNIER Et. al,
2005b, n.p)

Fig. 3:  Pôster de A Idade da Terra

Importante observar que no DVD, ao entrar no menu principal que reproduz o pôster

do filme, o título é formado em uma animação que junta os ossos disparados de várias

direções para formar o título, possivelmente se referindo à formação de um todo a partir da

recombinação de pedaços, permitindo uma nova interpretação de significados a partir de

matéria morta, a memória da história: “Memória como possibilidade de criação de novos

olhares sobre a história; memória como potência, possibilidade e projeção de futuro, como

algo a ser vivido, em pleno movimento, em pleno transe.” (ROCHA, A., 2004, p. 13, tradução

nossa).

“Tudo que o filme trabalha conflui para um sentimento de que ele se auto-ultrapassa,
um filme que não cabe nos próprios limites que se impõe, nem nos limites de
duração nem nos de enquadramento. Nesse sentido, usar o cinemascope para quase
nunca centralizar alguma coisa, ou quase nunca conseguir filmar mais do que nacos
de corpos ou pedaços do espaço, é um procedimento fundamental e fica claro tanto
nas cenas que são montadas com uma sucessão de vários planos pequenos quanto
nas cenas que são planos alongados, dilatados e repetitivos, seja pelo texto ou pelo
movimento que fica ali se repetindo, ou mesmo naqueles planos em que a câmera
não acha nada em que ela consiga fixar foco ou fixar quadro, restando essa imagem
sem perspectiva.” (OLIVEIRA JR. apud GARDNIER Et. al, 2005b, n.p) .

Assim, organizamos nossa leitura da pulsão narrativa com essa quebra com a

continuidade racionalizante em um cinema que busca propor novas relações significativas a

partir da desconstrução do modo discursivo dominante. Como database narrative,
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entendemos que A Idade da Terra propõe a descontinuidade como forma de negar a pulsão

narrativa – essa estratégia dialoga com as formas como o filme lida com a caracterização e a

trama, como veremos adiante. Por hora, nos atentaremos às formas como o filme expressa a

descontinuidade em sua montagem.

“[...] esta experimentação com a descontinuidade não vivifica os paradigmas da
grande narrativa evangélica. Em suma, a vigorosa dialética de fragmentação e
totalização, marca de Glauber, não encontra resoluções com a mesma força de antes.
Já apontei este problema em artigo publicado na época do lançamento do filme, e
apontei também o lance, a meu ver, mais decisivo: o fato de o próprio filme
inscrever na sua forma e expressar com lucidez o caráter multifocal, in progress, da
obra, trazendo sinais claros deste inacabamento, na recusa de simetrias que estavam
à mão e poderiam criar a aparência de que o cineasta fechou o seu discurso. O dado
mais evidente está na ausência de créditos e de uma assinatura tipo “um filme de…”,
mas o decisivo é a textura mesma de imagem e som, principalmente no final quando
a ação se dissolve em discreta sucessão de planos gerais que tem tudo menos a
aparência de um fim. Como observei naquela ocasião, Glauber não tentou maquiar
os impasses, pelo contrário, os projetou como o princípio formal que domina o seu
filme. (XAVIER, 1998, n.p).

Ao pensar o papel do som no cinema sob a luz dos estudos da imagem

cinematográfica, em relação ao pensamento de um plano sonoro equivalente ao plano

imagético, Michel Chion47 resgata o trabalho do diretor francês Jean-Luc Godard, famoso por

usar da edição para desvelar os mecanismos do cinema, em particular o jump-cut, um nome

para um tipo de corte cinematográfico caracterizado por um “salto” brusco realizado de um

plano para outro de mesmo valor qualitativo: composição, enquadramento, tamanho de plano,

posição das personagens em quadro, lente, incidência de luz etc.

“Se tentarmos algo similar com o som, a relação abstrata que se quis estabelecer é
diluída no fluxo temporal; o que se impõe é o caráter cada vez mais dinâmico e
momentâneo da ruptura, e uma comparação instantânea (de intensidade, de massa,
de ritmo) entre os dois fragmentos.” (CHION, 2018, p. 61, tradução nossa).

Em A Idade da Terra, comumente as cenas estão construídas de planos muito soltos

(câmera em mão, com re-enquadramentos frequentes) das mesmas ações repetidas, como um

plano sequência onde os “momentos ruins” entre tomadas foram apenas retirados. Em outras

palavras, a união das diferentes tomadas de uma mesma ação reforça o processo de filmagem

contínuo, fora dos padrões clássicos, que certa maneira, prescinde de claquete, e se aproxima,

de certo modo, à maneira de gravar em digital, com tomadas longas e mais “despretensiosas”,

sem uma blocagem estrita da filmagem “tradicional”, em tamanhos de planos divididos

separados pela chamada de “corte” e “ação”, quando a câmera para de filmar e se reseta a

47 CHION, M. El sonido: oír, escuchar, observar. 1. ed. Buenos Aires, Argentina: La Marca, 2019.
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cena desde o início. Um procedimento de montagem muito utilizado em A Idade da Terra é a

repetição implacável das várias tomadas da mesma ação, da mesma frase, com quase a mesma

intensidade (e às vezes intervida pelo diretor, que grita direções aos atores desde o fora de

campo, sem deixar de cortar). Assim, coloca em evidência parte essencial do projeto de

construção narrativa do filme, que tem mais a ver com a procura de alguma significação no

choque entre essas partes unidas sequencialmente do que na própria encenação das sequências

filmadas. Na análise de Avellar (1981, p. 64), trata-se de “um discurso que critique a razão, e

coloque em lugar dela só a emoção religiosa, a única arma eficiente para reagir”, o que nos

interessa enquanto contraponto à realidade material do cinema, enquanto meio de suporte

fotoquímico, e as críticas de Glauber à racionalidade no seu próprio cinema.

“[...] Com o filme A Idade da Terra, eu já estava mais ligado aos rituais primitivos,
quer dizer, ao teatro do irracional que é o teatro popular, mas já não no sentido de
documento histórico, político ou etnográfico, mas no sentido órfico, quer dizer, no
sentido de pegar naquela matéria e transformá-la numa matéria audiovisual. Essa
matéria estrutura um discurso que não se define, porque já não existe aquela crença
– é um problema filosófico - na racionalidade da história, ou seja, numa dramaturgia
que leve a resultados catárticos, como se arte fosse uma metáfora que com a
revolução tudo se resolvesse.” (ROCHA, G., 1985a, p. 253).

No filme, na sequência do ritual indígena com Norma Bengell e Jece Valadão, depois

de uma série de planos “sincronizados” – quer dizer, com a impressão de que a música faz

parte do som direto – uma série de planos continua sem as vozes e gritos das personagens que

representam o ritual, antes componentes centrais da cacofonia sonora. De repente, as bocas

que antes gritavam ainda se movimentam, mas não emitem sons. Enquanto isso, a música,

composta de um piano marcando uma cadência cíclica e descendente de quatro acordes, uma

flauta transversal que parece improvisar em cima do piano, e um batuque incessante que está

fora de tempo com o resto dos elementos musicais, tudo enquanto a multidão reverencia a

personagem de Valadão. Logo, assim como foram se construindo, os elementos sonoros são

cortados bruscamente por um grito de ovação, saturado e distorcido, cuja duração coincide

com a do plano que o introduz, com Valadão erguendo os pulsos em comemoração, sorrindo

para a câmera. No plano seguinte, a percepção espaço temporal continua se diluindo, e uma

flauta aparece solitária, tocando uma melodia decrescente, indicando mais uma vez o caráter

fragmentário e dinâmico da intensidade dos sons no filme. Como um detalhe a mais, talvez

proposital, podemos ouvir a respiração e a inspiração de quem toca a flauta, entre cada linha

melódica. Como é um som normalmente indesejável na gravação de uma performance

musical, facilmente removido durante a edição ou mixagem, a presença da respiração leva a
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entender que é um detalhe desejado pelo diretor ou pelos editores de som, e pode ser lida

como uma estratégia de desvelar o que está oculto: ouvimos não só a flauta, mas também o

flautista, quase sempre removido ou escondido na mixagem. Ainda sobre esses “defeitos”

indesejados, outros elementos que se apresentam são a saturação (como qualidade sonora) e

as intervenções do diretor nas cenas, que serão comentadas à frente. A mudança brusca de

volume em certos pontos das atuações é marcada por uma saturação que não é eliminada na

pós-produção. Pode-se dizer que um filme “clássico” filmaria novamente essa tomada

distorcida, para preservar as qualidades da atuação, ou a substituiria com dublagem. Mas aqui,

esses defeitos aparecem como marcas da forma de produção e principalmente de um

posicionamento ideológico frente ao dispositivo cinematográfico.

“O que aparece na tela volta a se assemelhar ao que foi filmado, a impressão de
realidade não nasce de uma trucagem estilística dessa realidade, mas da
autenticidade com que essa realidade é mostrada na tela. Isso porque a decupagem e
a montagem desempenham cada vez menos seu papel habitual de análise e de
reconstrução do real; ao contrário, a profundidade de campo e o plano sequência
(reintroduzindo a duração e o espaço reais), bem como a fixidez da câmera
(deixando de fazer dela um personagem do drama), tendem a oferecer dos
acontecimentos e de sua ambientação física uma imagem cada vez mais objetiva e
realista. Por isso seria preciso substituir a velha noção de mise-en-scène pela de
mise-en-présence.” (SERATO apud GOMES, 1997, p. 419, itálicos do autor).

A repetição cobra aqui outra vez um lugar central na desintegração da ilusão

cinematográfica por como a palavra teatral e textual operam na percepção humana e no

cinema. Segundo Chion, o cinema é voco-verbo-centrista, por como a própria percepção

humana atribui à palavra um poder central na organização do relato porque interfere

diretamente na interpretação da imagem (CHION, 2018, p. 21). As frases proferidas e

reiteradas várias vezes chegam a perder o caráter descritivo que poderiam ter, e adquirem

certo efeito de mantra, e são ditas em tons proféticos, em um registro de atuação pouco

naturalista, o que imprime certa qualidade abstrata nessa representação. A palavra é usada,

nesses momentos de repetição, como um elemento cíclico que não organiza o movimento da

mise-en-scène.

A palavra ocupa outro espaço importante no filme enquanto aparece manifestada na

voz do realizador que aparece no fora de campo e como voz em off. No fora de campo, as

intervenções de Glauber dirigindo seus atores, não são removidas na edição, corroborando

com a ideia de deixar à vista (ou à escuta) os processos de realização do filme.

Especificamente sobre uma cena com o Palácio do Planalto ao fundo, enquanto dirige alguns

atores, Glauber em voice-over, e ainda presente em off dentro da cena, desata um discurso
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pessoal e íntimo em primeira pessoa sobre suas razões para fazer A Idade da Terra. Nessa

sequência, o ambiente sonoro “direto” da cena entra e sai, criando uma dança da polifonia do

filme, mas sob a impressão de que todo discurso é organizado pelo autor, sob o pretexto de

Glauber para fazer um filme inspirado pela morte do diretor italiano Pier Paolo Pasolini que

retratasse a figura de Jesus Cristo no continente Latinoamericano.

Assim, a repetição regada a jump-cuts, os “defeitos” sonoros e a presença da voz do

diretor, tanto no fora de campo como voz em off, revelam um panorama maior além do

mostrado em tela, e acaba jogando a favor da quebra da ilusão cinematográfica, porque nela

está inserida a própria forma de produção do filme, outro elemento importante na elaboração

da proposta de ruptura do filme. A impressão que fica é que a trilha sonora é composta

majoritariamente de som direto sincronizado com a imagem, como se fosse o puro som direto,

sem alterações. Em momentos, é como se os músicos também estivessem na cena, tocando,

mas nunca são vistos. Mesmo assim, em outros momentos na mesma sequência, a

improvisação musical mantém sua continuidade apesar do corte na imagem, criando também

o efeito de uma (certa, apenas sugerida) continuidade espaço-temporal que não se mantém por

muito tempo.

E o som é uma ferramenta importante para gerar esse efeito, pois segundo Chion, no

plano sonoro, mesmo em um ambiente sonoro estável repartido em pequenos fragmentos, o

que predomina é a percepção sequencial, temporal. Sendo assim, em relação à nossa

percepção sonora, essa forma "antinatural" de editar o som, com cortes bruscos, explicita as

mudanças no plano sonoro – em sincronia com o corte da imagem – a ilusão do chamado

“contrato audiovisual” entre o filme e seu espectador. A questão central é que a história do

cinema levou a que esse contrato fosse escrito nas bases da invisibilização do aparato

cinematográfico. Alguns viram neste estado das coisas não um dado “natural”, senão a

tradução de uma posição ideológica própria do cinema dominante, e que corresponde à

vontade de sepultar as marcas do trabalho, com o objetivo de dar ao filme um aspecto de

continuidade e de transparência: muitas análises desse tipo foram feitas nos anos sessenta e

setenta, a raiz de um chamado para fazer reinar no cinema uma descontinuidade

desmistificadora (CHION, 2018, p. 59, tradução nossa).

Essa desmistificação a qual alude Chion dialoga com a proposta de Glauber de um

cinema de desintegração com a linguagem hegemônica e colonizadora do cinema de

Hollywood e seus impactos nas culturas do Terceiro Mundo, e também com a criação de uma

nova modalidade de cinema onde os rituais primitivos sejam matéria audiovisual que não se

define pela racionalidade ou pela dramaturgia que busca resultados catárticos, ou uma
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reprodução transparente da realidade. Vale notar que essas estratégias não funcionam

estritamente apesar da linguagem clássica, senão como seu expresso oposto. O projeto de

Glauber termina negando a catarse ao espectador porque se nega a reproduzir as regras de

raccord estabelecidas ao longo da história do cinema.

“Efetivamente, todo filme procede de um desenvolvimento indiferente e automático,
o de sua projeção ou de sua leitura, que provoca na tela e nos auto-falantes
simulacros de movimentos e de vida, e esse processo mecânico deve ser ocultado e
esquecido. O que faz a música anempática senão desvelar sua verdade, sua cara
robótica?” (CHION, 2018, p. 24, tradução nossa).

A forma como Chion define o salto sonoro – “O que se impõe é o caráter cada vez

mais dinâmico e momentâneo da ruptura, e uma comparação instantânea (de intensidade, de

massa, de ritmo) entre os dois fragmentos.” (CHION, 2018, p. 61) – remete à teoria da

montagem desenvolvida por Sergei Eisenstein, relida por Glauber ao longo de sua carreira. A

produção de sentido no modelo eisensteiniano se constrói sobre uma noção de conflito

adotada do materialismo dialético, filosofia marxista que funciona como um instrumento de

análise da matéria como elemento fundamental da natureza e de seus movimentos resultados

dos choques das contradições que intervém sobre ela. O conflito é a base da articulação entre

dois fragmentos do discurso cinematográfico. O resultado é a transformação, ou o movimento,

da matéria fílmica em direção a um terceiro sentido que não está presente em cada um dos

fragmentos por separado. Sem relações de causa-consequência, o cinema se liberaria da

necessidade de criar o resultado catártico e poderia tornar-se um fluxo direto entre discurso e

espectador. É essa também a base da database narrative, interessada na explicitação dos

mecanismos da criação de sentido e suas arbitrariedades.

4.3 Caracterização

A estratégia discursiva de subversão no nível da caracterização em A Idade da Terra

está intimamente relacionada com a trama. O relato do filme é construído em torno do

renascimento de Cristo na América Latina, em uma visão onírica da história do continente

latino-americano e de sua formação e das contradições que o compõem. Cristo é interpretado

por quatro atores diferentes, cada um representando uma face da relação nacional contra a

avareza civilizatória e decadente do imperialismo, representada em Brahms, empresário

estrangeiro multilíngue, loiro, gordo e pervertido.
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“Diante do Anticristo, quatro “Cristos” masculinos ou quatro cavaleiros do
anti-apocalipse. De todos esses Cristos – é o que existe em comum entre eles –
nenhum será crucificado: a cruz das desgraças congênitas que carregam desde o
nascimento, já é o bastante como calvário até a idade adulta.” (PIERRE, 1996, p.
266).

No entanto, ao negar a pulsão narrativa e eliminando as relações de causa e efeito, se

perde a construção de uma personagem para uma relação empática com o espectador, e de

identificação com sua peripécia.

“No caso de A Idade da Terra, Glauber pretende postular um horizonte de renovação
da civilização ocidental por intermédio de um cristianismo sincrético do Terceiro
Mundo, que se traduz na criação não de um, mas de quatro personagens retratando
Cristo: um negro, um índio e dois brancos—dos quais um militar e outro
guerrilheiro. Ao longo do filme, estes quatro Cristos jamais se encontram, mas
interagem alternadamente com os outros personagens, seja um americano chamado
John Brahms, agente caricato do imperialismo que chega ao Brasil e circula pelo
país distribuindo bravatas, impropérios e violências simbólicas, sejam mulheres
brasileiras de feições e perfis variados, sejam representantes comuns do povo, que
vemos em ritos e procissões religiosos, situações de trabalho, festas coletivas e
aglomerações urbanas.” (SILVA, 2022, n.p.).

Fora isso, a “avatarização” da figura de Cristo está relacionada a um procedimento

iterativo, aos moldes da leitura de Kinder sobre Akerman, que contrasta a relação dos quatro

cristos com a figura de Brahms, derivando significados nas pequenas variações de relação de

personagem entre as cenas. A representação de Cristo, realizada entre quatro atores, se unifica

em relação a um personagem opositor, Brahms, que no contexto do relato representa o

imperialismo colonizador no Terceiro Mundo.

“Esta referência local, no entanto, é apenas uma mediação para que o paradigma do
Cristo se desenhe num horizonte de salvação multinacional diante de questões que
têm escala planetária. Como num teatro medieval, Brahms se apresenta ao público
como encarnação do demônio, proclamando sua missão de destruir o planeta, numa
imagem em que se destacam o globo terrestre e um aparelho de TV. Ele é o
Anti-Cristo que dispensa a especificação das tramas políticas, dos movimentos
sociais, das lutas de classe; figura que, pelo desgaste do paradigma, termina por
atrofiar o que, em A idade da terra, é observação lúcida do contemporâneo enquanto
espaço de dissolução das fronteiras e emergência de novos focos de alinhamento
político. [...] Eu disse “termina por atrofiar” em função dos desníveis gerados pela
analogia, a começar pelo tratamento das figuras que compõem o teatro do poder. De
um lado, desenha-se a personificação da elite local interpretada por Tarcísio Meira
como porta-voz de uma noção do nacional já instituído pela tradição que ele
representa, dado que não lhe traz problemas ao compor o conglomerado que habita o
território como ‘comunidade imaginada’.” (XAVIER, 1998, n.p).

O mito cristão é incorporado ao imaginário das religiões afro-brasileiras, armando um

retrato da situação e do contexto do Brasil como resultado de um choque de paradigmas: “[...]
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o filme investe o mito cristão, mas não o mito do Cristo católico, europeizado ou civilizado,

investe numa espécie de cristandade, mas uma cristandade descristificada. O meu Cristo não

morre, não vai crucificado.” (ROCHA, G., 1985a, p. 253). Entendemos essa particularidade

das personagens em A Idade da Terra de maneira similar ao observado por Kinder nos filmes

de Buñuel no que se refere à valorização dos atores como objetos.

“[...] porque todo grande personagem do Glauber é um ícone, Corisco, Sebastião,
Antônio das Mortes, todos os personagens de Terra em Transe, todos os personagens
de Câncer, são personagens que fogem de um todo indiferenciado, que seria a
massa, e fogem pelo discurso: [...] A Idade da Terra seria o filme que põe tudo isso
profundamente em crise, não só porque esses personagens não têm um contorno
específico – mal ou bem eles têm nomes, mas ao mesmo tempo eles não sabem
completamente a intriga –, mas, muito mais do que isso, porque existe uma intriga
que funciona profundamente no modo como tudo que a gente reconhece como
encenado força o tempo todo para que a gente não pense – os atores repetindo à
exaustão as suas falas.” (GARDNIER et. al, 2005b, n.p) .

Gardnier continua sua análise:

“[...] todo mundo é tão personagem e não-personagem quanto Carlos Castello
Branco [...] Acaba existindo essa intriga entre personagem e não-personagem – e
como os não-personagens, ou seja, os não-atores, se insurgem para dentro do filme e
como os próprios personagens tentam fazer o máximo para se dissociarem do
personagem, sem haver identificação do espectador com o personagem. É um
registro não-identificatório, você sabe quem é aquela figura mas você não se
identifica com ela, não entra na carne dessa personagem.” (GARDNIER et. al,
2005b, n.p)

No outro lugar onde o tratamento das personagens como objetos é no casting, como

Kinder (2002a, p. 11) entende que “Buñuel expõe as dinâmicas de poder por trás desse

sistema de casting” e define as personagens nos filmes de Buñuel “[...] são apenas

temporariamente ocupadas por jogadores ou atores individuais escolhidos de uma base de

dados por aqueles no poder” porque identifica o posicionamento ideológico de Buñuel diante

do drama: “[...] se o espectador participa nas alegrias, tristezas, e angústias das personagens

na tela, só pode ser porque vê neles refletidas as alegrias, tristezas, e angústias da sociedade

como um todo, e portanto, dele mesmo.” (BUÑUEL apud KINDER, 2002a, p. 12) Em A

Idade da Terra, o ator que interpreta Brahms é Maurício do Valle, o mesmo ator que levou às

telas Antônio das Mortes em Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade Contra

o Santo Guerreiro, matador de cangaceiros, símbolo da repressão de um povo colonizado

sobre si mesmo. Geraldo d’El Rey, o mesmo ator que interpretou o singelo vaqueiro Manuel,

protagonista sofrido de Deus e o Diabo, interpreta o Cristo Guerrilheiro, este tratado no filme

como o próprio filho de Brahms. Assim, Glauber também coloca a iconografia de seus filmes
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passados entre as bases de dados que reorganiza em A Idade da Terra, conjugando os

significados de seu cinema no emaranhado narrativo do filme, pautado pela relação iterativa

dos quatro Cristos contra a figura do Anticristo em Brahms.

“Seu filho, supostamente rebelde, desfila uma grotesca figura de punk-indígena,
importante diante dos jogos de poder e das humilhações vindas do teatro sádico da
madrasta debochada. Ironicamente, Geraldo d’El Rey, o Manuel de Deus e o Diabo,
faz o papel, e sua inadequação etária ao tipo confirma a ausência de promessas que
cerca a sua figura. Não parece dar consistência nem mesmo à delegação de tarefa
expressa em sua última declaração, no final do filme: “o povo tome o seu lugar”. Na
esteira de outros jovens do cinema brasileiro, ele é incapaz de uma relação efetiva
com a amante do pai, compõe uma personagem patética que cristaliza, de novo, o
sintoma da decadência. Seus momentos de ‘conquista da palavra’ são um arremedo
de libertação, tal como na galeria de tipos de nova geração que teatro e cinema
lançaram no impasse, na apatia alimentada pela mistura de ressentimento e
incapacidade para a revolta ou para superação da figura paterna. (XAVIER, 1998,
n.p)

Em sua análise de A Idade da Terra, Ismail Xavier reconhece e exemplifica uma

aproximação similar no casting dos atores. O Cristo Indígena é interpretado por Jece Valadão,

“[...] uma figura-símbolo das intersecções do cinema brasileiro: o favelado de Rio 40 graus, o

cafajeste, o Boca de Ouro, o machão do filme erótico e Cristo ameríndio de A Idade da

Terra.” (XAVIER, 1998, n.p). Já o Cristo Militar é interpretado por Tarcísio Meira, “um ator

associado ao mundo da telenovela'' (XAVIER, 1998, n.p). A leitura de Xavier também está

pautada pelo iterativo, conjugando as variações na relação entre personagens e nos detalhes:

“E seu gesto e aparência, contrastando com o comportamento obsceno do
imperialista, trazem um registro mais elaborado, capaz de em poucas cenas
condensar a ideia do branco, descendente dos colonizadores da terra, que está no
topo da pirâmide local, mas depende de Brahms. [...] Em sua primeira aparição, o
branco civilizado está lá em pleno carnaval, em meio aos figurantes da Escola de
Samba que se prepara para entrar na avenida, parecendo supervisionar o samba
(como presença fiscalizadora, não como executor de tarefas ligadas à performance
propriamente dita). No meio dos sambistas, ele, quando visto mais de longe, parece
estar à vontade – aquele mundo lhe pertence. Mais de perto, em close-up, percebe-se
que o seu sorriso procura disfarçar um esgar, uma tensão no rosto que repuxa a boca.
Tal rigidez traz uma força interior em dissonância com o ritmo que seu corpo parece
discretamente acompanhar.” (XAVIER, 1998, n.p).

Cabe ressaltar a intencionalidade das interferências do diretor e a evidencialização dos

processos de realização na construção do relato do filme. Em uma cena em particular,

Maurício do Valle tropeça, se machuca, e é assistido pelos membros da equipe durante a

filmagem. O ator olha para a câmera e pede desculpas à Glauber, instantes depois de declamar
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algumas falas como Brahms, fazendo presente seu corpo de ator. Ao manter essa situação no

filme, Glauber também marca a presença do cinema na representação. Esses erros só são erros

dentro da lógica da linguagem hegemônica do cinema, mas aqui são instrumentos

denunciadores do próprio processo criativo, como um filme-pensamento que se constrói e

reorganiza enquanto se projeta. Assim, A Idade da Terra constrói um panorama de

personagens que se sustenta em uma série de bases de dados em constante recombinação, não

só na medida do projeto recombinatório, mas também na desconstrução da montagem que é

princípio formal do filme.

4.4 Trama

Como trama, existe um único eixo de resíduo de narrativa, a viagem de Brahms ao

Brasil (XAVIER, 1998, n.p.), que é completamente desmanchada pela descontinuidade e

apenas simulada, operando nos mesmos mecanismos da transgressão semiótica da projeção

dos paradigmas no plano sintagmático que Kinder (2002a, p. 12) usa para entender a trama

nos filmes de Buñuel. Recordemos que Kinder descreve nos filmes de Buñuel “a criação de

um campo narrativo onde as possibilidades parecem ilimitadas, onde a aleatoriedade, a

repetição e as interrupções são rampantes, e onde os motores de pesquisa/recuperação são

movidos pelo desejo” (2002a, p. 8), um motor de busca “interessado em revelar conexões

chocantes dentro do campo narrativo.” (KINDER, 2002a, p. 12).

“Por fim, o rolo final do filme (e aqui vale lembrar que o filme originalmente foi
concebido para passar sem ordem obrigatória de rolos) apresenta como último plano
a imagem contraditória a grande parte de sua própria obra, um movimento inverso:
Cryzto índio deixa seu corpo individuado e vai se unir à massa amorfa, abandonando
sua condição de ícone, de figura de discurso, e livrando-se da Grande História para
viver sua história em seu dia a dia, momento a momento.” (GARDNIER, 2005a48,
n.p).

Esta análise de Gardnier é um ponto de partida frutífero para algumas considerações

sobre o projeto recombinatório de A Idade da Terra. Considerando o projeto recombinatório

da estrutura narrativa do filme, se explicita a dificuldade da elaboração de uma história

clássica para o filme, com a apresentação de um personagem e um conflito, uma vez que a

ordem aleatória das partes discrimina as relações causais que existiriam entre elas.

48 GARDNIER, R. A idade da terra de Glauber Rocha, 1980, Brasil. Contracampo - Revista de Cinema, v. 74,
2005a.



86

“O painel da vida brasileira – festas populares onde desfilam os sincretismos e as
etnias formadoras do que é vida no país – se insere no grande teatro em que figuras
alegóricas repõem episódios da vida de Cristo – aqui um Cristo multiplicado,
branco, negro, índio – e episódios da vida política Romana, numa alusão à grande
transição na história do Ocidente. Considerados a energia das festas, os comentários
de Glauber e o retrato da decadência, fica a sugestão de que se pode olhar para a
crise do mundo moderno nos moldes da crise antiga, fazendo a analogia entre os
dois tempos na base de um paradigma que articula a crise moral do poder à expansão
de um movimento religioso a partir da periferia do sistema. Não há propriamente
uma narrativa a compor tal cenário, mas um conjunto de episódios esparsos deixa
clara a semelhança, inclusive visual e discursiva, entre as figuras que estão no centro
do teatro de A idade da terra e figuras célebres da Antiguidade.” (XAVIER, 1998,
n.p).

É um filme complexo de descrever em termos narrativos, uma vez que a maioria dos

personagens não apresenta uma profundidade psicológica, ou um contexto de sua existência

na diegese que ilustre um conflito em termos claros. Pelo contrário, o filme opera em um

nível metafórico e simbólico, incorporando elementos visuais e sonoros de várias religiões e

culturas de maneira barroca. A Idade da Terra é um filme sobre a história milenar das

contradições que constroem o Brasil, e de certa maneira, os países do Terceiro Mundo em sua

condição de colônias, sob a lente do mito cristão.
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5. Conclusões

Como denunciador dos mecanismos da forma clássica, e portanto da forma

colonizadora, A Idade da Terra expressa os interesses narrativos e ideológicos de Glauber

expressados em seus manifestos estéticos como a Épica-Didática, para levar o colonizado à

autoconsciência de sua condição como tal e estimular nele ânimos revolucionários (ROCHA,

2004, p.90), e reforça sua perspectiva ideológica sobre a linguagem do cinema clássico como

sintoma de uma forma hegemônica de controle, e portanto, propõe uma ruptura para oferecer

ao espectador a oportunidade de ver os processos do filme, mais do que apenas resultar em

uma resposta emocional construída sobre a resolução de certas expectativas narrativas.

“E, no entanto, não creio absolutamente que A Idade da Terra, ao contrário do que
se disse muitas vezes, possa ser considerado um filme delirante, mesmo que
comporte, sem dúvida, uma dimensão metafísica que cria um limiar de
incompatibilidade radical entre esse filme e qualquer possibilidade de que seja
tolerado, antes de muito tempo, em outro lugar a não ser à margem do sistema
comercial.” (PIERRE, 1996, p. 265).

A experimentação narrativa de A Idade da Terra é um testamento da potência de

criação de sentido no cinema, considerando que sua operação central é a superação da

imobilização do dispositivo sensório-motriz da situação cinema (MACHADO, 1997),

colocando o pensamento em movimento a partir dos choques entre imagens e paradigmas

culturais. Por mais que o estabelecimento da linguagem cinematográfica tenha se dado no

diálogo entre os realizados que investigavam os limites do dispositivo narrativo do cinema e o

público que aprendia a ler e desfrutar da linguagem, é necessário recordar que o objetivo

dessa evolução era converter o cinematógrafo em uma arte e em uma indústria rentável

(MACHADO, 1997; RUSSO, 2008). Longe de querer acusar o formato hegemônico de

produção de cinema de ser uma mera maquinaria econômica desprovida de consideração pelo

espectador, sublinhamos que, para Glauber, a busca do deleite narrativo perde seu encanto

quando o faz às custas do povo colonizado, espectador de um imaginário que não o

representa, e por tanto o domina. O Glauber de A Idade da Terra ousava pensar em um

cinema “novo” não só nas bases do movimento que tanto sustentou, mas também novo

enquanto técnica e forma.



88

“[...] acho que o Glauber queria que você estivesse andando lá fora, visse um pedaço
do filme, uma sequência do filme e continuasse andando e esse filme tivesse uma
relação direta que te desse mais liberdade. Liberdade para sair dos nossos
esquematismos intelectuais. E com isso essa mesma liberdade dos personagens ali
misturados com o povo passaria para nós espectadores, que teríamos a liberdade de
entrar e sair dentro de um filme. A poesia do filme é ali, naquele momento de êxtase
com as freiras depois sendo cortado pelo trator, um corte seco e vem um trator com
um operário, quebrando pedras. Poderíamos entrar e sair de um cinema, talvez sem
ter nem mesmo que pagar um ingresso. Acho que a coisa que o Glauber falava do
‘cinema espacial’ não é do ponto de vista formal, mas de uma integração maior do
ser com o feito cinematográfico, com o cinema e seu autor. [...] Talvez a gente
pudesse ter uma relação melhor com a nossa própria arte, nossa própria produção
intelectual, nossa própria produção artística, ter a noção de que há muitas estruturas
possíveis. O Glauber toma atalhos na montagem, ele corta o filme por dentro para
chegar onde precisa, para chegar no tempo dele, para chegar nessa liberdade.”
(ROCHA, P. apud GARDNIER et. al, 2005b, n.p).

O que Paloma Rocha descreve acima não é só muito similar à proposta do Soft Cinema

de Lev Manovich, que combina cinema, computador e instalação, como é muito similar ao

que se considera hoje no campo do cinema de realidade virtual (VR, "virtual reality"). Em

1978, enquanto filmava A Idade da Terra, Glauber escrevia sobre um cinema espacial que

chamava de Kynorama:

“Kyno é cinema. E ‘rama’ porque é espaço. Um Kynorama seria o cinema integral.
O próprio filme, é a própria sala de projeção. Você entra na sala, ali dentro é um
filme. Tudo é um filme, inclusive o espectador integrado. É o estúdio, é projeção, é
tudo. O mesmo que um universo cinematográfico total.” (ROCHA, G., 2004, p.
383).

Nesse momento Glauber já pensava em um novo tipo de espetáculo que fosse para o

cinema o que o cinema foi para o teatro. “Antevê um futuro de ‘circos cinematográficos’, de

‘cinema espacial’, de aproveitamento dos recursos da holografia para a transformação radical

da arte cinematográfica.” (DEL PICCHIA; MURANO, p. 14). A experimentação narrativa em

busca de uma nova linguagem do cinema – como inscrição da lógica da database na narração

cinematográfica – e seus desdobramentos nas formas de A Idade da Terra são fundadas na

subversão do código do cinema clássico hollywoodiano. Para o pensamento de Glauber, as

regras que formam esse código obedecem ao mesmo programa que coloca a catarse em uma

posição privilegiada na construção do relato cinematográfico, manifestado na decupagem e

montagem dos planos de um filme. Ao contestar a construção da catarse, dificultando a

identificação do espectador com as personagens e a compreensão do movimento interno do

filme, Glauber contesta o programa do cinema de Hollywood porque reconhece o impacto que

tem sobre o espectador colonizado.
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No entanto, observamos uma tendência atual preocupante de manter o status quo no

estudo e na aplicação das narrativas nas mídias digitais. Bolter (2019) oferece uma

perspectiva sobre o potencial narrativo dos novos meios, no contexto do cinema em realidade

virtual, citando as experiências do realizador Chris Milk com o novo formato:

“Para Milk, o cinema VR é como o documentário tradicional, apenas melhorado. O
VR remedia o cinema documentário em uma experiência mais convincente, mais
cativante, porque coloca o espectador na cena. A catarse é maior porque o
espectador está mais próximo da realidade do acampamento. É um argumento
clássico da remediação: o cinema VR é melhor que o cinema tradicional naquilo que
o cinema pretendeu fazer todo este tempo.” (BOLTER, 2019, p.94, tradução nossa).

Curiosamente, La Ferla (2009, p. 18-19) faz menção a dois debates premonitórios

realizados na ocasião do Festival de Veneza de 1980, palco do começo da polêmica trajetória

de A Idade da Terra, que visavam discutir o futuro do cinema diante das novas invenções

técnicas do audiovisual. Primeiro, cita uma “chamada de atenção” liderada por Martin

Scorsese sobre a deterioração do material fílmico e o possível lugar do vídeo analógico nessa

tarefa de preservação do cinema.

“Este discurso fundamental convivia com muitos encontros e exposições no mundo
inteiro, que tentavam demonstrar as maravilhas dessa substituição [do fílmico pelo
vídeo] a partir dos factíveis usos artísticos, narrativos e expressivos do suporte
digital, mas sem pensar um debate profundo – cultural, científico e político – sobre a
perdurabilidade dos arquivos fílmicos e os usos dessas tecnologias no campo
audiovisual e em suas relações comparadas com o cinema.” (LA FERLA, 2009, p.
19, tradução nossa).

Por outro lado, La Ferla (2009, p. 154) também marca a presença de Michelangelo

Antonioni49 em Veneza, na estreia de O Mistério de Oberwald (1980), que assim como A

Idade da Terra foi mal recebido na Bienal de Veneza. Uma produção realizada dentro da

Rádio e Televisão Italiana (RAI), que para La Ferla “sinaliza um antes e um depois nas

relações do cinema com a televisão e o vídeo”. O filme foi gravado em fita eletromagnética,

processo que permitiu a Antonioni experimentar com as possibilidades de manipulação das

cores na imagem eletrônica, continuando a fascinação cromática que La Ferla (Ibid. p. 155)

também reconhece em O Deserto Vermelho (1964). Além disso, O Mistério de Oberwald tem

49 O diretor italiano foi um dos poucos que elogiou A Idade da Terra em sua estreia. Encontramos menção dos
elogios de Antonioni ao filme na contracapa do DVD da Coleção Glauber Rocha: “A Idade da Terra causou
grande impacto, dividiu a crítica e arrancou elogios de intelectuais e cineastas, como o escritor Alberto Moravia
e o cineasta Michelangelo Antonioni, que o considerou ‘uma lição de cinema moderno’.”
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a particularidade de ter sido um dos primeiros transfers de vídeo para suporte fílmico

estreados em salas de cinema.

“É precisamente essa posição que me permitiu prestar maior atenção aos problemas
relacionados com os meios tecnológicos. O sistema eletrônico é muito estimulante.
No momento de usá-lo te dá a impressão de ser uma brincadeira. Estamos em um
banco cheio de controles, e quando os mexemos, podemos pôr ou tirar uma cor,
intervir sobre a qualidade e as relações entre as diferentes tonalidades. Se podem
obter efeitos que seriam impossíveis no cinema normal. Mas rapidamente percebe-se
que não se trata nem um pouco de uma brincadeira, senão de uma nova maneira de
fazer cinema. Não televisão, senão cinema. É definitivamente uma nova maneira de
utilizar a cor como um novo meio de narração, uma poética. [...] No que diz respeito
a mim, penso que apenas comecei a escrutinar uma gama muito rica de
possibilidades que oferece a eletrônica. Outros poderão fazer mais. Mas posso dizer
algo certeiro com relação a que a fita magnética tem todas as condições de substituir
o filme tradicional. Não passarão mais de dez anos e assim será. E isso será um
benefício enorme, econômico e artístico, para todos. Em nenhuma outra área, como
se dá na eletrônica, a poesia e a técnica andam de mãos dadas.” (ANTONIONI50

apud LA FERLA, 2008, p. 155-156, tradução nossa).

Glauber propõe repensar os rituais da indústria cinematográfica com o intuito de criar,

sem qualquer censura, um diálogo de paixão humana, sem pretensões de explorar um público

para conquistá-lo. Isso não muda, no entanto, o fracasso de público que o filme teve em sua

hoje mítica estreia internacional e nacional, apesar de elogiada por alguns poucos críticos,

cineastas e intelectuais, e logo apreciada anos mais tarde. A remasterização em DVD, uma

vez que na praticidade digital do meio caseiro, o filme finalmente pôde ser apreciado em sua

versão recombinatória. Suas inovações narrativas reforçam sua perspectiva ideológica sobre a

linguagem do cinema clássico como sintoma de uma forma hegemônica de domínio, e,

portanto, propõe uma ruptura para oferecer ao espectador a oportunidade de pensar em

conjunto com os processos de narração do filme, mais do que apenas chegar a uma resposta

emocional construída sobre a resolução de certas expectativas narrativas. Com A Idade da

Terra, Glauber não estava somente interessado em oferecer respostas para a procura de uma

identidade nacional, senão centrado em criar um campo narrativo irracional que se abrisse à

reflexão e pudesse fomentar novas perguntas capazes de moldar uma nova identidade nacional

fora dos moldes da linguagem dominante.

50 ANTONIONI, M. Documento RAI. Biennale di Venezia, Mostra Internazionale del Cinema: Veneza, 1980.
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