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RESUMO:  Nosso objetivo é discutir  as imagens ou representações de fome e de outras 
mazelas da sociedade brasileira no cinema nacional, procurando estabelecer paralelos e 
diferenças entre as idéias e devires das últimas décadas e as imagens produzidas nos 
filmes contemporâneos. Através da análise de Amarelo Manga (2002) e de O Céu de 

Suely (2006), tentaremos traçar algumas consonâncias e dissonâncias entre esses dois 
filmes e as idéias cunhadas no período do Cinema Novo, partindo sobretudo dos textos 
“Eztetyka da Fome” e “Eztetyka do Sonho”, de Glauber Rocha. 
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 Imagens ou representações de fome e de outras mazelas da sociedade brasileira 

no cinema nacional não são, de fato, novidade para nós. Desde Vidas Secas (1963), de 

Nelson Pereira dos Santos, ou talvez até antes, nos deparamos com a pobreza nos filmes 

produzidos por cineastas brasileiros. Glauber Rocha, ao escrever o manifesto “Eztetyka 

da Fome”, justificou e autorizou a utilização de tal estética como forma de expressão 

singular e autêntica do brasileiro e dos povos da América Latina. 

 Desde a publicação de “Eztetyka da Fome”, e também desde a realização de 

alguns filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), a fome se tornou uma 

obsessão para alguns vários cineastas brasileiros, sobretudo os do Cinema Novo. As 

representações das mazelas e injustiças da sociedade ocuparam alguns vários minutos 

nas películas produzidas aqui no Brasil durantes as últimas décadas.  

 O que vamos discutir aqui não é, no entanto, a quantidade nem a legitimidade de 

tais imagens. Iremos, na verdade, procurar encontrar paralelos entre as idéias e devires 

das últimas décadas e as imagens produzidas nos filmes contemporâneas. Através da 

análise de Amarelo Manga (2002) e de O Céu de Suely (2006), tentaremos traçar 

algumas consonâncias e dissonâncias entre esses dois filmes e as idéias cunhadas no 
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período do Cinema Novo, partindo sobretudo dos textos “Eztetyka da Fome” e 

“Eztetyka do Sonho”, de Glauber Rocha. 

 É importante, primeiramente, esclarecer alguns pontos sobre os dois textos que 

nos servirão de base para análise. Em “Eztetyka da Fome”, de 1965, Glauber invoca a 

originalidade da nossa fome e a importância da representação do estado opressor de 

miséria. A revolução desejada por Glauber se daria quando o público, por fim, se 

conscientizasse da sua pobreza e saísse do estado de inércia social que se encontrava, ou 

que ainda se encontra na América Latina.  

Uma das observações interessantes no manifesto de 1965 é a de que essas 

representações de pobreza já estavam na literatura produzida nos anos 30 e que só nos 

anos 60 foram fotografadas pelos cineastas do Cinema Novo. Ou seja, as idéias de um 

realismo verdadeiro e cruel não eram uma novidade no imaginário do intelectual 

brasileiro naquele momento, mas tomaram novamente notoriedade quando essas 

imagens foram captadas pelo cinema. 

O importante para nós aqui, no entanto, é analisar o sentido revolucionário e 

transformador que esses filmes possuíam. Havia naquele momento um forte impulso 

para a transformação da sociedade brasileira através do cinema, uma luta pela 

libertação. E esse impulso se tornou uma tônica para muitos cineastas dos anos 60. 

Glauber cita alguns filmes como: Cinco vezes favela; Sol sobre lama; Garrincha, 

alegria do povo; Os mendigos e Vidas secas. Todas essas obras fazem parte de um 

grupo que tinha a fome ou a pobreza como ponto central das suas narrativas. Seja no 

cenário, nos personagens, nos figurinos, nos textos, etc. 

Importante citar também o papel da violência no pensamento de Glauber Rocha. 

A fome é a violência impensável a uma coisa da qual o brasileiro se envergonha e 

esconde do mundo. A fome é, ao mesmo tempo, o intolerável e o impensável para 

Glauber. “Para compreender a fome, dentro e fora da América Latina, seria necessário 

violentar a percepção, os sentidos e o pensamento.”2  

 

Ele não come mas tem vergonha de dizer isto; e sobretudo não sabe de onde vem esta 
fome. (...) Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode 
superar-se qualitativamente: e a mais nobre manifestação cultural de fome é a 
violência.3 

 

                                                
2 BENTES, Ivana. Terra de Fome e Sonho: o paraísdo material de Glauber Rocha. In: Fundación santilla 
(org.) Ressonâncias do Brasil. Santillana del Mar: Fundación Santillana, 2002 P. 90-109 
3 ROCHA, Glauber. Eztetyka da Fome. In: Revolução do cinema novo. São Paulo Cosac Anify, 2004.  
p. 63-67 
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Já o texto “Eztetyka do Sonho”, de 1971, talvez seja ainda mais revelador para 

nós. Glauber reorganiza algumas de suas idéias e fala do ponto central para nossa 

análise, a proximidade entre arte e revolução.  

 

Uma obra de arte revolucionária deveria não só atuar de modo imediatamente político 
como também promover a especulação filosófica, criando uma estética do eterno 
movimento humano rumo á sua integração cósmica. (ROCHA, 2004)4 

  

 No manifesto de 71, Glauber ultrapassa a compreensão racional da fome 

encontrada no manifesto anterior, Eztetyka da Fome, de 65, para dar lugar a uma noção 

mística e sonhadora sobre a arte revolucionária. A razão significava, para Glauber 

naquele momento, o impulso colonizador e opressor do capitalismo sobre as massas 

oprimidas.  

 Ivana Bentes5, ao analisar os filmes de Glauber Rocha e os dois textos citados, 

“Eztetyka da Fome” e “Eztetyka do Sonho”, destaca quatro pontos em que o cineasta 

trabalha: Fé, Fome, Sonho e Transe. A partir daí, a pesquisadora explicita as distinções 

estéticas que Glauber faz entre alguns filmes que retratavam a pobreza.  

 

Glauber já apontava, em outros tetos, as distinções estéticas entre o realismo crítico e 
humanista, que produziu obras vigorosas do cinema latino, como Vidas Secas, de 
Nelson Pereira dos Santos, Os Fuzis, de Ruy Guerra, La Hora de los Hornos, de 
Fernando Solanas e sua proposta de politização e estetização do místico, do irracional e 
do inconsciente.6 

  

 O caminho de Glauber foi, portanto, o da busca de uma estética que melhor 

expressasse a realidade e o imaginário brasileiro e que ao mesmo tempo causasse um 

impulso transformador e revolucionário. O cinema era para Glauber um instrumento 

para a revolução e o cineasta, o intelectual responsável pela produção de uma 

consciência revolucionária do público. Se num primeiro momento essa consciência era 

baseada na razão, num segundo momento era marcada pela crença numa mobilização 

através do transe, da fé e do sonho.  

 

 

Amarelo Manga e a libertação da fé e das alegorias revolucionárias 

                                                
4 ROCHA, Glauber. Eztetyka do Sonho. In: Revolução do cinema novo. São Paulo Cosac Anify, 2004. 
p. 248-251   
5 BENTES, Ivana. Terra de Fome e Sonho: o paraísdo material de Glauber Rocha. In: Fundación santilla 
(org.) Ressonâncias do Brasil. Santillana del Mar: Fundación Santillana, 2002. p. 90-109. 
6 Idem 
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 “Amarelo Manga”, 2002, filme do cineasta pernambucano Cláudio Assis, retrata 

um Recife decadente, pobre e místico. Casas mofadas, favelas, igrejas evangélicas 

lotadas, becos, violência, um hotel em pura decadência e personagens instintivos que 

agem quase como bichos. A força do sexo, da fome e da crença são os pilares em que se 

move o filme. Em uma breve análise, um tanto superficial, poderíamos dizer que se trata 

de um filme com estética naturalista nos moldes de O Cortiço, romance do final do séc. 

XIX, de Aloísio de Azevedo.  

Nossa análise aqui tentará traçar paralelos entre a noção de um realismo 

naturalista que permeia Amarelo Manga e as idéia expostas e analisadas, sobretudo, no 

manifesto “Eztetyka do Sonho”. A película de Cláudio Assis nos mostra, como já foi 

dito, uma cidade e seus personagens na miséria e faz questão de demonstrar suas 

fraquezas e inseguranças individuais. No entanto, não podemos dizer incluir a película 

no grupo dos filmes do realismo crítico, ao qual Glauber Rocha incluiu Vidas Secas e 

Os Fuzis. Amarelo Manga nega, justamente, a racionalidade citada por Glauber no 

manifesto de 71. Os personagens agem conforme seus desejos, suas necessidades e 

emergências. Há uma busca pela expressão dos instintos humanos na cidade suburbana 

periférica e de seus limites e determinismos sociais e individuais.  

Há ainda uma diferenciação entre Amarelo Manga e os filmes do grupo místico 

a que se referia Glauber. A alegoria social encontrada em obras como Terra em Transe, 

1967, é parcialmente abandonada para dar lugar a planos mais individualistas em 

relação aos personagens. Enquanto Glauber Rocha e os cineastas do Cinema Novo 

estavam preocupados com a formação de uma classe revolucionária, os novos filmes 

que adotam ou demonstram nossa fome singular e originária estão mais ligados às 

questões individuais da existência no mundo contemporâneo.  

No Cinema Novo, como cita Ismail Xavier7, há um impulso totalizador, um 

desejo de história. Em Amarelo Manda, o impulso é individual. A revolta e a mudança 

são do indivíduo.  

Numa outra análise, encontramos, entretanto, uma série de consonâncias entre 

Amarelo Manga e algumas idéias de Glauber Rocha. Há um desenvolvimento da trama 

do filme que culmina no transe, num ‘momento de verdade’8, assim como em alguns 

                                                
7 XAVIER, Ismail. Glauber Rocha: o desejo da história. In: Cinema brasileiro moderno.  2ª ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2001. p. 120-121. 
8 Idem. 
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filmes de Glauber, a exemplo de Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e 

Barravento.  

No caso da película de Cláudio Assis, a personagem que encarna uma evangélica 

fervorosa, Kika, que, depois de traída pelo marido e se sentir traída pela crença,entra em 

transe e se revolta, mas não no sentido da mobilização social, e sim no da modificação 

individual. Kika sofre um arrebatamento anticrença e vai ao encontro dos seus instintos. 

O que há é um transe “antifé” e “pró-instinto”. A libertação pela violência, como 

pensava Glauber, mas a libertação do indivíduo. 

Quando analisamos Terra em Transe, podemos facilmente destacar figuras 

alegóricas da sociedade brasileira como o populista, o ditador de direita, o intelectual de 

esquerda, o burguês e suas orgias e o povo ignorante e manipulado. Essas são figuras 

que servem como alegorias de uma sociedade terceiro-mundista, “alegorias do 

subdesenvolvimento”9, sobretudo latino-americano. Já quando analisamos Amarelo 

Manga, essas alegorias se tornam, se não impossíveis, muito mais complexas. O 

evangélico da periferia, o homossexual afeminado, o açougueiro mulherengo e 

ignorante, e o padre de uma igreja fechada são personagens pouco alegóricos e muito 

mais singulares.  

 

O céu de Suely e a nova fome do brasileiro 

 

 O céu de Suely, 2006, do diretor Karin Ainouz, é um representante da “nova 

fome” na estética do cinema brasileiro. O filme se passa na pequena cidade de Iguatu, 

no interior do Ceará, e conta a história de Hermila, personagem que está de volta à  

cidade com seu filho de colo depois de passar alguns anos em São Paulo. A inquietação 

pela falta de perspectiva que a cidade lhe traz faz Hermila pensar em um plano para se 

livrar da cidade e do determinismo de pobreza e miséria que circunda aquela área quase 

esquecida do País.  

 As imagens de pobreza e de escassez que tomam conta do filme são os pretextos 

demonstrados pela película como motivo da ‘fuga’ de Hermila, que encarna o nome de 

‘Suely’ no plano para a saída da cidade. A personagem cria uma rifa que vale uma noite 

‘no céu com suely’, com o intuito de juntar o dinheiro necessário para uma passagem de 

ônibus para o sul do Brasil.  

                                                
9 SHOHAT, Ella e STAM, Robert. A Estética da Fome. In: Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: 
Cosac Naify, 2006. 
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 Também n’O céu de Suely encontramos algumas das características citadas nos 

dois manifestos de Glauber. A fome, a violência, o sonho e o transe.  A fome a que se 

refere O céu de Suely, no entanto, é uma fome de perspectivas, de horizontes. O céu a 

que se refere o filme é muito perto e pequeno e a personagem quer ir mais adiante. Ela 

troca uma noite no ‘céu por outros horizontes’. A pequena cidade e a violência moral da 

família e de alguns habitantes de Iguatu contra Hermila são outro motivo para a vontade 

de mudança da personagem. Assim como analisamos em Amarelo Manga, a revolução é 

individual.  

Podemos dizer, também, que a violência em O céu de Suely tem um caráter 

contrário ao do pensamento de Glauber. A violência não é a arma utilizada para a 

libertação, mas o que incita a indignação e o desejo ainda maior pela transformação.  

Já o transe de Hermila, se assim podemos dizer, acontece quando a personagem 

se transforma, enfim, em Suely durante uma festa. Suely, a partir desse momento, 

encarna a vontade de mudança e de libertação daqueles horizontes. Ela representa o 

sonho da construção de uma nova vida com novas perspectivas e em uma nova cidade. 

Nos dois filmes analisados, Amarelo Manga e O céu de Suely, a principal 

característica de diferenciação entre os filmes contemporâneos e os do Cinema Novo é a 

concentração das narrativas no plano individual. O céu de Suely expressa, com certeza, 

melhor essa característica, talvez pós-moderna, do deslocamento das questões sociais 

para o plano individual.  

Outra distinção que fizemos é a do abandono de narrativas alegóricas e de cunho 

sócio-político nos filmes recentemente produzidos no Brasil. O desenvolvimento dessas 

obras se situa em consonância com algumas produções contemporâneas latino-

americanas. Como exemplo temos: O Pântano (2001) ,da Argentina, Whisky (2004), do 

Uruguai, A vendedora de Rosas (1998), do Peru, entre outros.  

Assim, essas novas e velhas tendências no cinema brasileiro e latino-americano 

podem ser analisadas como um conjunto de obras que buscam uma nova expressividade 

do imaginário da América Latina contemporânea. Se por um lado essas obras insistem 

nas imagens seculares da pobreza e da decadência latino-americanas, por outro, elas 

resignificam essas representações, atualizando o sentimento e a realidade do nosso 

continente.  
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