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“Eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no 

tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba Quando ele 
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passou uma manhã inteira chorando. Glauber chorava a dor que todos 

nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. A dor de ver as 

crianças com fome. A dor por este país que não deu certo. Glauber 

chorava a brutalidade, a violência, a estupidez, a mediocridade, a 

tortura. Chorava, chorava, chorava. Os filmes de Glauber são isso. É 

um lamento, um grito, um berro. Essa é a herança que fica de Glauber 

para nós. Essa herança é sua indignação. Ele foi o mais indignado de 

nós. Indignado com o mundo tal qual é. Indignado porque mais do que 

nós podia ver o mundo que vai ser, que há de ser”. 

Darcy Ribeiro, exéquias a Glauber Rocha 

 

“Sou viramundo virado Pelo mundo do sertão Mas inda viro este 

mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E viramundo 

verão O virador deste mundo Astuto, mau e ladrão 

Ser virado pelo mundo Que virou com certidão 

Ainda viro este mundo Em festa, trabalho e pão.” 

Gilberto Gil 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

O estudo do direito a cultura é predominantemente explorado no debate de políticas 

públicas e no papel do Estado de garantia, valorização e difusão do direito às manifestações 

culturais. No entanto, a pasta cultural vem perdendo sua importância, sendo caracterizada 

como secundária ou pouco relacionada ao projeto nacional de desenvolvimento. Sendo assim, 

este trabalho apresenta a retomada do debate da importância da cultura no desenvolvimento 

brasileiro, revelando que a reflexão sobre ela deve ser o ponto de partida para pensarmos 

sobre as opções de desenvolvimento. A cultura brasileira é aqui analisada através dos estudos 

de Celso Furtado do processo de dependência econômica e criativa, derivados da difusão da 

civilização industrial no mundo. Coligado a outros fatores aqui analisados, estudamos como a 

cultura popular brasileira foi gradativamente desintegrada, tornando-se uma cultura de massas 

uniformizadora de gostos, formal e materialmente condicionada aos padrões estéticos e de 

vida dos países centrais. Exploramos, em um primeiro momento, como o movimento político 

e cultural do cinema novo contribuiu ao pensamento brasileiro, através de uma estética e 

conteúdo nacionais que objetivaram a superação de nossa condição de subdesenvolvimento, 

revelando nossas próprias necessidades e características. Como cultura em um fim em si 

mesma, o cinema novo fez-se de seu potencial criativo endógeno para romper com a 

dependência que nos condiciona a meros consumidores de padrões de vida externos. Desse 

modo, evidenciou a relevância do papel da cultura e consequente urgência do Estado em 

garanti-la e difundi-la.  

 

Palavras-chave: Cultura. Projeto Nacional. Subdesenvolvimento. Dependência. Capacidade 

Criativa.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 The study of the culture rights is predominantly exploited inside the public policy 

debate and the role of the State guarantee, appreciation and 

dissemination  the right to cultural events. However, the importance of culture is being 

lost, characterized as secondary or less related to a Developing National Project. Thus, this 

paper presents the resumption of the debate about the importance of culture in Brazilian 

development, revealing that reflection on Brazilian culture should be the starting point for 

thinking about development options. The Brazilian culture will be analyzed here through the 

studies of Celso Furtado about the process of economic and creative dependence, derived 

from the diffusion of the industrial civilization in the world. Related to other factors analyzed 

here, we will study how Brazilian popular culture has gradually been disintegrated, to become 

a mass culture that unifies tastes, formally and materially conditioned to the aesthetic and 

living standards of the central countries. We explored, at first, how the political and cultural 

movement of new cinema contributed to Brazilian thought, through a national aesthetic and 

content that aimed at overcoming our condition of underdevelopment, revealing our own 

needs and characteristics. As culture in an end in itself, the new cinema was made of its 

endogenous creative potential, to break with the cultural dependence that conditions us mere 

consumers of external living standards. It highlighted the relevance of the role of culture and 

the consequent urgency of the State to guarantee and disseminate it. 

 

 

Keywords: Culture. National Project. Underdevelopment. Dependency. Creative Capacity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes mesmo de formular o papel do Estado no planejamento cultural, ou até mesmo 

do direito ao desenvolvimento cultural previsto na Constituição de 1988, ainda é preciso 

ressaltar a importância de tais categorias.  A cultura é o que une um povo e seu país. É o que, 

coligada à criatividade humana, faz o homem descobrir suas potencialidades a partir de sua 

própria história. É o verdadeiro êxito da inventividade, sendo o acesso à bens culturais um 

meio de melhora qualitativa da vida humana. No entanto, a cultura brasileira, antes de tornar-

se objeto de deliberadas e planejadas políticas públicas, deve ser acima de tudo recuperada. É 

preciso que, antes de mais nada, planejemos uma política cultural através da retomada da 

crença do gênio criativo de nossa cultura. 

Para isso, adentramos nos estudos de Celso Furtado que integram as teorias do 

desenvolvimento para, a partir deste marco, desenvolvermos a análise do subdesenvolvimento 

brasileiro, sobretudo em seu aspecto econômico e cultural. Como metodologia, adotamos a 

análise de bibliografias e entrevistas produzidas acerca das temáticas, além da interpretação e 

estudo de parte dos filmes produzidos por cineastas que integraram os movimentos de cinema 

de autor, bem como a geração do cinema novo.  

Com o objetivo de analisar como se insere o desenvolvimento cultural no Brasil, o 

fazemos inicialmente através da análise do processo de dependência, que se intensificou a 

partir da propagação da civilização industrial aos países que tiveram acesso indireto a ela. 

Exploramos como a formação dualista condiciona os países subdesenvolvidos (periféricos) à 

dependência não só econômica, como cultural dos países desenvolvidos e centrais. Ainda no 

primeiro capítulo, prosseguimos sob a concepção de desenvolvimento econômico e cultural 

como voltados a satisfazerem as necessidades e objetivos endógenos de nosso povo e nação. 

A partir de tal percepção, é estudado o papel do Estado brasileiro como instrumento da 

garantia da liberdade, igualdade e desenvolvimento, cuja atuação deverá ser voltada à 

superação do subdesenvolvimento. Em seguida, retonamos a análise da heterogeneidade 

social na periferia, em como o processo de acumulação, que foi subordinado à modernização 

do estilo de vida de um mínimo estamento social de renda elevada, conduziu à ausência de 

satisfação das necessidades essenciais da população. 
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No segundo capítulo, é introduzida a dimensão cultural do processo de dependência. 

Se, conforme já alertava Celso Furtado, a reflexão sobre cultura brasileira deve ser o ponto de 

partida para o debate sobre as opções de desenvolvimento, devemos inicialmente abordar 

como a cultura brasileira foi condicionada aos padrões de consumo do centro, tendo sido a 

cultura popular relegada ao arcaico, à inferioridade criativa. A cultura brasileira foi, a partir da 

intensificação do processo de acumulação e da forte atuação da indústria cultural, sendo 

instrumento da modernização dependente, de modo que o povo brasileiro foi gradativamente 

ameaçado de descaracterização cultural em face dos padrões sofisticados do centro.  

Finalmente, no terceiro capitulo, desenvolvemos inicialmente como a experiência do 

cinema novo pôde contribuir à reconstrução da cultura brasileira, a partir do diálogo direto 

com o povo, para que se retomasse ao debate de recuperação da identidade nacional que 

somente poderia vir das raízes populares. Desta atuação, do povo como protagonista dos 

filmes do primeiro período do cinema novo que aqui abordamos, o projeto político-cultural 

criado por esta geração arquitetou a denúncia à nossa condição de subdesenvolvimento, que 

precisa ser superada. Trazendo às imagens e sons a necessidade de um projeto de país que 

integrasse o povo, o cinema novo se voltou às nossas necessidades e características. Se a 

concentração de renda configura a legítima modernização dependente, o desenvolvimento 

deve se dar pelo aprofundamento do processo de democratização para, enfim, reduzir a 

heterogeneidade social. Assim, poderá também retomar a força criativa de seu povo para 

fortalecimento de uma nova síntese cultural que seja essencialmente popular. Era justamente 

esta perspectiva do desenvolvimento nacional que buscou integrar o movimento político-

cultural do cinema novo. 

Focalizamos a análise da experiência cultural e política do cinema novo em dois 

aspectos principais, abordados simultaneamente nesta pesquisa. A primeira delas é a 

perspectiva do cinema novo como forma, caracterizada pela denominada estética da fome, 

especialmente no que tange ao primeiro período desta geração, que antecede o golpe civil 

militar de 1964. A estética adotada é própria linguagem e imagem do subdesenvolvimento. É 

a estética que transforma as limitações técnicas e econômicas do cinema no 

subdesenvolvimento, passando de obstáculo à sua própria fonte de riqueza de significações: 

faz do subdesenvolvimento sua arte de maior potencial criativo. Esta mesma forma, por sua 

vez, tinha como diretriz libertar a dependência cultural brasileira do mimetismo e bovarismo 
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mental que se alastrava a partir de uma reduzida parcela privilegiada da população. Era o que 

Glauber Rocha descrevera como o colonialismo mental que aprisionava a criatividade do 

povo brasileiro. Se o país era subdesenvolvido e socialmente heterogêneo, o cinema novo 

faria de sua estética esta própria condição, que se integraria ao imaginário e identidade 

brasileiros, voltados ao constante diálogo com o povo. O cinema novo era novo porque 

finalmente se veria o compromisso com a verdade da situação brasileira, e para isso buscaria 

romper com os padrões de consumo (do cinema não autoral, estritamente fruto da cultura de 

mercado) e linguagem (estética), da produção e consumo cinematográfico do centro do 

capitalismo. Predominante neste aspecto, analisamos, no segundo tópico do terceiro capítulo, 

a estética da fome que caracterizou as produções culturais do período.  

A partir deste aspecto formal, abordamos a perspectiva material dos filmes de autor 

oriundos do cinema novo. O conteúdo que era explorado nos filmes era voltado às 

necessidades do país. Se o subdesenvolvimento é a nossa realidade, o cinema iria revelá-la ao 

povo, dialogando com o imaginário popular e projetando os entraves e contradições que 

impedem a superação do subdesenvolvimento. A contribuição material do primeiro período 

do cinema novo foi justamente revelar a importância da cultura como o pensar “quem somos” 

para, a partir desta realidade, estruturar-se como soluções que nos guiam para onde ir. Deste 

aspecto, relacionamos a temática da desigualdade regional, a experiência de desenvolvimento 

regional do relatório do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste e da SUDENE à 

temática amplamente abordada nos filmes do cinema novo, de crítica do sistema agrário, 

miséria e subdesenvolvimento do sertão nordestino.  

O objetivo do presente trabalho é compreender como as experiências criativas de 

nossa cultura podem contribuir a um projeto de país, bem como a direcionar o olhar à 

realidade brasileira, a partir de nossas necessidades e peculiaridades, para então planejar de 

maneira endógena políticas de superação do subdesenvolvimento. O cinema novo se 

preocupou com essa projeção nacional, também no âmbito político, e por esta razão 

relacionamos suas análises à conjuntura de seu período. De outra via, pode contribuir política 

e culturalmente à importância de se superar a dependência cultural brasileira e superar nosso 

subdesenvolvimento. Sua contribuição nos revela a importância de planejar uma política 

cultural integrada para o Brasil, que englobe desde a produção de filmes, por exemplo, até sua 

distribuição, para que o desenvolvimento cultural e o potencial criativo que pode o ser 
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humano atingir chegue a todos as classes sociais. O planejamento da produção, ampliação e 

difusão cultural deve, ao meio da comercialização de todas as dimensões da vida social, 

objetivar a libertação das forças criativas da sociedade. Antes de planejarmos uma política 

cultural, deveríamos ter como perspectiva que a atuação do Estado não se denota em 

monitorar a atividade produtiva, e sim ampliar e abrir espaços para que a produção criativa 

floresça. A política cultural deve ser formulada a partir do objetivo de preservação e recriação 

da identidade brasileira, para que possamos responder a eterna questão furtadiana: quem 

somos? É essa contribuição que pode ter o cinema nacional, em ser, sobretudo, um potencial 

criativo. Finalmente, deverá a política cultural garantir a produção, acesso e difusão deste 

potencial a todas as classes sociais, viabilizando-o ao mar de criações artísticas meramente 

lucrativas.  
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1. SUBDESENVOLVIMENTO E HETEROGENEIDADE SOCIAL NA 

PERIFERIA DO CAPITALISMO 

 

1.1. O processo de dependência na civilização industrial 

“A classe dirigente brasileira até o século XVIII se orgulhava do que tinha 
de português e se envergonhava do que nós temos de índio e de negro. No 
século XIX, a classe dirigente brasileira passou a se envergonhar até do que 
temos de português. Passou a querer ser francesa. E atualmente, 
caricatamente, quer ser americana. Querem transformar o Brasil num 
Estados Unidos de segunda ordem. Eu não quero que o Brasil seja os 
Estados Unidos de segunda ordem. Eu não quero que o Brasil seja os 
Estados Unidos nem de primeira, quanto mais de segunda. Eu quero que o 
Brasil seja um Brasil de primeira, com nossas características próprias, sem 
renunciar às nossas peculiaridades de povo”. 

Ariano Suassuna1 

 

O subdesenvolvimento, na concepção de Celso Furtado, é um processo técnico, 

histórico e mundial, moldado por relações de classe, capaz de estruturar sociedades em uma 

dualidade heterogênea. Em sua essência, o subdesenvolvimento nada mais é que um 

fenômeno de dominação, em suas mais diversas facetas, que excedem ao econômico, 

atingindo dimensões políticas e culturais. A subsequente formação dualista condiciona os 

países subdesenvolvidos à especialização econômica na exportação de matérias-primas às 

economias centrais, caracterizadas por seu processo histórico de industrialização. 

 

O período multissecular que origina tal concepção do subdesenvolvimento no 

capitalismo e na civilização industrial constituiu-se pela intensificação, no século XVI, das 

atividades econômicas na Europa ocidental, na formação de ações dominadoras que 

exerceram sobre demais povos no mundo. Neste período, observa-se que era a amplitude de 

atividades econômicas que se dilatavam cada vez mais, e não necessariamente as forças 

produtivas que se desenvolviam.  

                                                           
1  Trecho da palestra de Ariano Suassuna apresentada no Tribunal Superior do Trabalho, em 18 de 
abril de 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8ieVa2tVPac. Acesso realizado em 
29.10.2018. 
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Uma série de condições históricas resultantes no avanço da tecnologia militar europeia 

que aceleradamente transformou-se em expansão geográfica consistiu, nesta fase da evolução 

econômica, em considerável ampliação de seu excedente, sem que precisasse modificar suas 

forças produtivas. Muitas vezes, coube ao Estado administrar o excedente e recursos 

formados na expansão externa. Essas e demais transformações do sistema de dominação 

social vieram a caracterizar a denominada Revolução Burguesa, que para Furtado, não é outra 

coisa se não o que veio a se formar a evolução social europeia.2 

O acondicionamento das atividades produtivas aos critérios mercantis, diante da 

ascensão da classe burguesa - fundada na expansão do excedente de origem mercantil, 

coligada aos grupos dominantes tradicionais da época, que desmantelou as corporações e os 

privilégios feudais – rumou à formação da Revolução Industrial, acelerando o processo de 

desenvolvimento das forças produtivas que culminou no capitalismo contemporâneo: 

A subordinação das atividades diretamente produtivas à lógica do mercado 
significou a transformação dos recursos produtivos primários – a força do 
trabalho do homem e a terra – em mercadoria, ou seja, em objetos que se 
transacionam com base em um valor de troca. Como os mercados estão sob 
o controle daqueles que dispõem de uma acumulação prévia, a integração 
nos mercados de uma parcela crescente da população como força de trabalho 
e das terras como fator de produção traduzia-se em reforçamento da posição 
de classe mercantil, ou burguesia, na estrutura de poder. A pressão sobre o 
quadro institucional preexistente tendia portanto a auto-alimentar-se. É esse 
processo, pelo qual a ampliação do excedente, induzida por fatores externos, 
leva a deslocações no sistema de dominação social (das quais resultam 
modificações fundamentais na organização da produção), que é específico da 

história europeia 3 

No pós Revolução Industrial, produzir deixa de ser significativo para o grupo social 

dominante para transformar-se em especulação. A partir de tal transformação no sistema de 

dominação, a racionalidade dos critérios de mercado adentrou intrinsecamente na organização 

da produção. Furtado caracteriza, nesta linha, que a inovação nos métodos produtivos passaria 

a ser uma facilidade, um instrumento de poder das civilizações cujo desenvolvimento das 

                                                           
2 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1978, pp. 34-37 
3Idem., p. 37. 
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forças produtivas já caminhava à maior acumulação. A inovação nos métodos produtivos 

também passaria a acelerar-se e assumir o papel de combustível da evolução social.4 

A acumulação sempre se constituiu como importante sustentáculo de um sistema de 

dominação social, e operou, em seu stricto sensu, como a distribuição no tempo do uso final 

de certo recurso disponível em determinado momento. A partir de tal conceito, podemos 

entender o desenvolvimento das forças produtivas, para Furtado, como transformação dos 

recursos em uma reestruturação do processo produtivo. Sendo assim, nas sociedades surgidas 

no capitalismo industrial, modificar os focos de direção de recursos, de produção de 

diligências para infraestrutura, por exemplo, presume a modificação de instrumentos e 

técnicas, constituídos, nos países centrais, pela economia de recursos (aumento de eficiência) 

e modificação dos padrões de consumo (diversificação da produção). Forma-se uma tríplice 

relação estrutural, composta pelo grau de sofisticação das técnicas produtivas, do grau de 

acumulação alcançado e dos padrões de consumo dos indivíduos e da coletividade. Esse 

rápido processo de avanço tecnológico, combinado com a crescente acumulação da 

civilização industrial europeia permitiu com que esta submetesse a seu controle quase a 

totalidade dos países, a estender suas áreas de dominação de forma diversa à anteriormente 

implementada no período colonial.56 

Com efeito, é possível entender a estrutura que estratifica o subdesenvolvimento no 

capitalismo contemporâneo como a formação de um excedente que assegurou às classes 

dirigentes de países periféricos, sem industrialização, a ter acesso a padrões de consumo. 

Padrões que foram concebidos no centro, a partir de um intensificado processo de avanço 

tecnológico e de acumulação de capital. 

Inicialmente, importando a técnica dos países centrais, tornou-se possível que os 

países periféricos elevassem a taxa de exploração da força de trabalho e produção sem que 

houvesse redução na taxa de salário real ou fossem desenvolvidas novas técnicas produtivas. 

Com a importação de padrões de consumo de bens dos países com maior nível de renda, bem 

como sendo inserido no quadro da divisão internacional do trabalho, foi dado o papel a 

determinados países do globo de acompanhar a célere diversificação destes padrões, ainda que 
                                                           
4  FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial.  Op. Cit, p. 39.  
5 Idem, p. 41 
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com escasso avanço de acumulação. A periferia global foi conduzida a, finalmente, ter que 

aumentar a taxa de exploração, de modo que passou a concentrar renda. Tornou-se cada vez 

mais árdua a aceleração do processo técnico nos países periféricos, devido ao custo crescente 

da tecnologia, que se desenvolvia nos países centrais, o que elevou a desigualdade econômica 

em níveis planetários, facilitou a entrada de empresas estrangeiras e culminou em intensificar 

cada vez mais os vínculos de dependência através das constantes renovações e difusões dos 

padrões de consumo. 7 

Aqui podemos inserir o conceito de periferia como sendo a principal peculiaridade do 

Estado latino-americano, a partir da metodologia adotada pela Cepal (Comissão Econômica 

para a América Latina). O capitalismo periférico se constitui a partir da desigualdade, 

fundada na apropriação do excedente econômico pelos detentores de uma maior parte dos 

meios de produção. A modernização que aqui iniciamos a moldar está diretamente 

relacionada à especificidade da economia periférica, que se deve ao transplante de padrões de 

consumo, ideologias, cultura, técnicas e instituições dos centros a uma estrutura social 

totalmente distinta. Estes Estados periféricos, como se revela o caso brasileiro e latino-

americano, avançam ainda na submissão a fatores externos presentes em importantes núcleos 

de poder internos, que consolidam a tomada de decisões orientadas pelo exterior.8 

A dependência dos países periféricos, portanto, é tecida pelo processo global de 

difusão da civilização industrial, que constrói laços de interdependência cujo esforço para 

escapar requeria a assimilação das técnicas desta mesma civilização, o que não ocorreu em 

sua predominância. A libertação dessa dominação pelos países subdesenvolvidos, que 

passaram a se identificar como um Terceiro Mundo tornou-se árdua, uma vez que as formas 

de dominação se facetam de formas cada vez mais sutis, no âmbito econômico, político e 

cultural.  

A especificidade da industrialização dependente é facilmente observada a partir das 

estruturas sociais, cujo vinculo ao comércio exterior assume o papel de reprodução dos 

setores sociais que tiveram alcance aos valores materiais da civilização industrial. É nesse 

                                                           
7 FURTADO, Celso. O Mito do Desenvolvimento Econômico, 2ª ed, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1974, 
pp. 93-94. 
8  BERCOVICI, Gilberto. O Estado Desenvolvimentista e seus Impasses: uma análise do caso 
brasileiro. Boletim de Ciências Econômicas, Coimbra, v. XLVII, 2004, p. 159. 
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cenário que a industrialização nos países dependentes se arquiteta como um alicerce de fluxo 

de importações - originado nos países centrais - que, para Furtado, assume uma extensão do 

sistema de forças produtivas pré-existente no exterior. Deste modo, o vinculo estrutural se 

permeia no processo produtivo da indústria nacional brasileira em sua especificidade finalista 

de empacotamento e montagem. Essa produção pode até vir a ser finalizada nacionalmente, 

mas ainda assim não há o conhecimento interno do que se esta produzindo, afinal. As tarefas 

de fabricação, de concepção dos produtos finais, são determinadas por agentes localizados no 

exterior.  

A tecnologia utilizada torna-se fato decisivo na industrialização dependente. É dizer, 

qual o conjunto de transformações que se adapta ao sistema produtivo de um país e é capaz de 

gerar uma natureza sofisticada de produtos finais que vise à acumulação. Para que os demais 

países do globo tivessem acesso, ainda que indireto, a civilização industrial, ou seja, à 

hegemonia operante, houve a implementação destas transformações à demanda final. A 

adaptação à civilização industrial, no caso dos países subdesenvolvidos, não significou a 

transformação no sistema de produção: 

[...] o processo de industrialização assumirá a forma de um esforço de 
adaptação do aparelho produtivo a essa demanda sofisticada, o que o 
desvincula do sistema de forças produtivas pré-existente. Surge assim um 
subsistema produtivo de alta densidade de capital, que não corresponde ao 
nível de acumulação alcançado no conjunto da sociedade, com fraca 
capacidade de geração direta de emprego. Como o referido subsistema 
permanece estruturalmente ligado a economias não somente mais avançadas 
na acumulação, mas também em permanente expansão, os vínculos de 

dependência tendem a reproduzir-se. 9 

Neste processo, consolida-se, cada vez mais, o processo de dependência. Esta se 

constitui como a razão de ser o sistema capitalista que se formula, cuja manutenção depende e 

sempre dependeu das relações assimétricas entre os subsistemas econômicos. E assim, 

avançam os países centrais do berço da Revolução Burguesa da civilização industrial no curso 

do fenômeno da dominação.  

                                                           
9 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1978, pp. 49-50 
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Diferentemente do que ocorre na acumulação tradicional, com a construção de 

diligência que transferia no tempo os recursos disponíveis em um determinado momento, na 

civilização industrial, em que a acumulação se realiza nas forças produtivas, é visada a 

capitação de um excedente. Os economistas neoclássicos acabaram por abandonar a categoria 

do excedente originária na economia política clássica de Karl Marx, em que o excedente 

opera como taxa de exploração. Em oposição, a ideia do excedente por eles explorada 

configura-se como incrementos sucessivos de produtividade, apropriados pelo agente detentor 

dos meios de produção, que tendem a estratificarem-se nos mais altos níveis sociais. Trata-se, 

para Prebisch, de um fenômeno estrutural no capitalismo.10 

A relevância do excedente na periferia do capitalismo está na sua característica 

dúplice. De um lado, é fonte principal de capital reprodutivo, responsável pelo crescimento da 

produtividade combinada com a formação de mais empregos, e de outro, estratifica ainda 

mais as camadas sociais, de modo que opera de acordo com o incremento do consumo 

privilegiado destes, segundo o padrão de consumo dos países centrais. Este segundo aspecto 

impede, necessariamente, a destinação do excedente econômico a outros fins, como aqueles 

que viabilizam o crescimento endógeno do progresso técnico, capaz de minimizar a 

desigualdade e dependência econômica.  

O excedente econômico se funda não só na dimensão econômica da desigualdade, 

como também em suas derivações políticas e sociais na periferia do capitalismo. Portanto, não 

há como voltar o excedente à exclusiva garantia do consumo privilegiado e não agravar a 

desigualdade.  

A difusão da civilização industrial, aliada a outros diversos fatores, irá abalar os 

pressupostos teóricos no âmbito da economia neoclássica quando se começa a pensar na 

noção de desenvolvimento. Em 1911, a teoria do desenvolvimento foi inicialmente 

compreendida como um processo de transformação endógena da economia, capaz de alterar o 

estado de equilíbrio previamente existente. Já em 1926, Keynes, rompendo com os 

neoclássicos, irá defender a expansão da atuação estatal no âmbito econômico como um meio 

de evitar o colapso da economia capitalista. Apesar dos relevantes estudos acerca da crescente 
                                                           
10 PREBISCH, Raúl. “Cinco Etapas de Mi Pensamiento sobre el Desarrollo” in LUZARDO, Gastón 
Parra et al., Raúl Prebisch: Pensamiento Renovador, reimpr., Caracas, Banco Central de Venezuela, 
2007, p. 130.  
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intervenção estatal, ligados ao crescimento e desenvolvimento econômico, o debate e política 

brasileira de desenvolvimento foram formulados pela teoria do subdesenvolvimento da Cepal, 

incorporando ao Estado o pensamento social reformador. 11 

A busca pelo desenvolvimento de uma sociedade consiste, neste ponto, pela 

transformação da utilização social do excedente econômico - resultado da produção -, 

alterando a base do processo de acumulação a desviar a apropriação do excedente, produzido 

por uma coletividade, a uma minoritária parcela da população. O desafio reside em alterar a 

destinação final do excedente, ou seja, transforma-lo de modernização materializada em 

gastos com consumo de bens e serviços que em nada se aproximam das atividades produtivas, 

a desenvolvimento das forças produtivas: 

 Do lado da produção aparece a criação do excedente; do da distribuição, a 
apropriação desse excedente por um grupo minoritário; e do lado da 
acumulação, a possibilidade de incrementar a produtividade com a 
incorporação do excedente ao processo produtivo. Se observamos esse 
processo no tempo, vemos que a terceira fase reencontra a primeira; o 
incremento de produtividade, causado pela incorporação de novo capital, dá 
lugar à criação de um novo excedente, o qual, apropriado pelo grupo 
minoritário, se transformará em novo capital etc. Os pontos estratégicos 
desse processo são a possibilidade de incrementar a produtividade e a 
apropriação por grupos minoritários do fruto desse incremento. 12 

A importância que assume o excedente no processo de acumulação e formação 

econômica, política e social de uma sociedade nos retoma à sua relação com a os ideais de 

modernidade na civilização industrial. Constitui-se como um de seus valores difundidos 

planetariamente e que direciona as diversas formas assumidas com a finalidade de propagação 

de “necessidades materiais”.  

O desenvolvimento econômico toma outras proporções na civilização industrial, onde 

o processo acumulativo penetra o sistema de produção e a difusão dos critérios de 

racionalidade instrumental, almejando, de maneira exacerbada, a diversificação da produção. 

A alteração da forma de operação do sistema produtivo, também composta pelo sistema de 

                                                           
11  BERCOVICI, Gilberto. O Estado Desenvolvimentista e seus Impasses: uma análise do caso 
brasileiro, Op., Cit. p. 159. 
12  FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. 5ª Edição. Rio de Janeiro: 
Contraponto: Centro Internacional Celso Furtado, 2009, pp. 109-110 
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incitações, é acompanhada pela imposição de formas de comportamento, ou formas sociais, 

que decorrem na intensificação de desigualdades patrimoniais de nível de acumulação. Este é, 

por sua vez, um resultado da acentuada disparidade do progresso técnico e criativo alcançado 

nas sociedades centrais e periféricas. Dai decorre a dominação social.13 

Segundo Furtado, as estruturas de poder passam a operar sob o processo de 

acumulação para reproduzirem-se, independentemente dos contextos culturais de sua 

sociedade. O que ocorreu, no entanto, foi o aprofundamento da divisão social do trabalho, que 

pode ser observado como uma segunda mutação estrutural do processo histórico da 

civilização industrial, cujo aprofundamento do processo acumulativo levou exatamente a uma 

maior complexidade da divisão social do trabalho.  

É necessário, nesse ponto, ressaltar a característica que a concepção estatal passa a 

assumir na civilização industrial. Ao longo do processo da revolução burguesa na Europa, a 

relação entre grupos e classes sociais de elevada estabilidade, em um contexto de novas 

formas de organização social que dariam maior complexidade a estruturas intermediárias 

entre grupos de parentesco e a estrutura estatal, criou possibilidades de incorporação de 

parcelas na população na esfera política.  É dizer, a civilização industrial, esta que engendrou 

a revolução burguesa, definiu-se na forma de um processo de democratização no plano 

político, moldado pela composição de legitimidade e representatividade social no poder, a 

partir da primazia dos critérios de racionalidade e conhecimento desta. 14 

Os valores ideológicos que a revolução burguesa trouxe a tona, centralizados no 

liberalismo, individualismo e racionalismo, e que inicialmente na Europa haviam deslocado as 

velhas estruturas de dominação e promovido a ascensão ao poder dos agentes sociais 

comprometidos com a acumulação no sistema das forças produtivas, operaram de forma 

distinta, evidenciando os limites do acesso indireto à civilização. Isso significa que as 

sociedades com menor nível de acumulação tiveram tais valores transformados em 

reforçamento de sua dependência.  

Logo, a estrutura da expansão de produção primário-exportadora, que não demandava 

uma efetiva transformação dos meios de produção, implicava no imobilismo das estruturas 
                                                           
13 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial, Op., Cit.,, pp.51-52. 
14 Idem, p. 42. 
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sociais na periferia. O aumento de seu excedente acabava por reforçar o sistema de dominação 

social, pois subsidiava um sistema de acumulação do qual não pertencia, diante de sua própria 

característica de “acesso indireto”.15 

O que ocorreu nos países periféricos, no contexto da apropriação do excedente no 

sistema de divisão internacional do trabalho e da modernização dependente, foram quatro 

situações diversas, elencadas por Celso Furtado. A primeira é a apropriação do excedente em 

benefício do centro, caso extremo que somente se deu quando o setor produtivo que gera o 

excedente estava sob estrito controle externo, como se verificou no pacto colonial. A segunda 

situação se deu na apropriação de uma parte do excedente por um segmento da classe local, 

caso dos proprietários de terra e do setor primário-exportador, cuja iniciativa de o que se 

produz se mantém pelos interesses externos. Em um terceiro momento, verificou-se a 

apropriação de parte do excedente por grupos locais que o utilizam para ampliar a própria 

esfera de ação, como se deu na atuação de uma burguesia que luta pelo sistema de dominação 

social na periferia, mas que não se transformaram em instrumento de reconstrução das 

estruturas sociais. Por fim, a apropriação de parte do excedente pelo Estado, que varia em 

diversos graus, a depender das forças sociais existentes ou da conjuntura política e social.16 

Ou seja, a primeira situação compreendida por Furtado, pode ser vista como 

enquadrada em um processo histórico em que o Brasil se forma, de articulação precoce em 

Portugal do Estado com a burguesia da metrópole e total domínio da sociedade colonial pelo 

Estado e Igreja, logo, todo o excedente da colônia estava sob estrito controle externo, da 

mesma forma que a atividade política local era inexistente ou, caso contrário, controlada pelo 

exterior.  

A partir do século XVIII, pós revolução industrial, inicia-se o processo de 

modernização dependente, que pôde existir nas demais situações elencadas. A especialização 

brasileira na produção agrícola para exportação deu acesso à moderna tecnologia sob a forma 

de produtos de consumo. É nesse momento que se combina o conceito do excedente 

econômico com a iniciação do processo de modernização dependente na divisão internacional 

do trabalho: 
                                                           
15 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial, Op., Cit.,pp. 46-47. 
16 FURTADO, Celso. Introdução ao Desenvolvimento. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, pp. 
78-80. 
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Que outra coisa não é, senão a utilização do excedente, gerado pela 
especialização da exportação dos produtos primários e retido localmente, 
para modelar os padrões de comportamento de forma a estimular a 
importação de manufaturas destinadas ao consumo, cristalizando um certo 
padrão de divisão internacional do trabalho.17 

A assimilação indireta da civilização industrial era fadada ao fracasso, uma vez que o 

financiamento das formas de alcançar a acumulação - que eram concebidas a partir da 

modernização dos estilos de vida -, foi feito por meio de um excedente que era produto do 

sistema de exportações de uma agricultura extensiva.  

A alienação predominante de recursos não renováveis, somada ao sistema de 

financiamento implementado por estes países, compunha um quadro incapaz de subsidiar os 

estilos de vida importados. Isso porque, ao contrário do excedente captado por um efetivo 

processo de acumulação vinculado às forças produtivas, o excedente originário da economia 

primário-exportadora não resultava a crescente acumulação ao nível dos bens finais, que era 

requerido pela modernização.  

O excedente captado pelo sistema primário-exportador era incapaz, portanto, de 

acompanhar a evolução da civilização material a que estas sociedades tiveram acesso 

indiretamente.18 

 Uma solução aparente para a captação de um excedente fruto da acumulação nas 

forças produtivas, ainda que no contexto do “acesso indireto” à civilização industrial, seria a 

modificação da própria estrutura de acumulação e do processo produtivo. No entanto, o 

processo de tentativa de expansão do excedente esbarrava necessariamente em uma 

modificação ocorrida em detrimento do padrão de vida, importado, que assumiu importantes 

parcelas da população. Eis a formação de um dos diversos fatores impeditivos ao processo de 

superação da dependência econômica, política e social dos países subdesenvolvidos.  

Nesse contexto de estratificação de importantes e reduzidas parcelas sociais que se 

beneficiaram do excedente, tendeu a prevalecer um dos sustentáculos operantes na difusão da 

civilização industrial, caracterizado pela formação de uma aliança de parte destas elites locais 

                                                           
17 FURTADO, Celso. Cultura e Desenvolvimento em época de crise. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2012, p. 23. 
18 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Op., Cit, p. 65. 
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com interesses estrangeiros. Como resultado, essa camada social passou a reter ainda mais 

uma parcela acentuada do excedente, que intensificará a aplicação do eixo de importações à 

modernização. Ou seja, à importação de bens finais que efetivem os padrões de consumo 

desta elite.  

Sem a transformação da estrutura de acumulação, no âmbito social e produtivo 

(econômico), não se está diante do processo de desenvolvimento, e sim de um crescimento 

sem desenvolvimento, que ocorre com a modernização dependente.  Esta não só mantém a 

condição periférica e de subdesenvolvimento como também é capaz de agravá-la, ao passo 

que concentra renda. E agrava também a condição de dependência, por consequência, uma 

vez que o aumento do faturamento se da a partir do prolongamento do setor primário-

exportador a atividades industriais complementares, que são desdobramentos deste. A 

rentabilidade da grande maioria dos países latino americanos passou a depender do excedente 

gerado pelas exportações de suas matérias primas e recursos naturais, recursos de produtos 

usados pela agricultura e indústrias locais, mas incapazes de gerar um acúmulo de bens finais, 

na medida em que a acumulação em nada se aproxima de um avanço.  

Coligada à implementação dos estilos de vida está, portanto, a concepção do sistema 

centro-periferia, que se constitui como resultado da propagação do progresso técnico na 

economia mundial. Se seus recursos são meras ampliações do setor primário exportador, a 

economia periférica é, como explicitado, especializada e heterogênea. Na eficiente análise de 

Gilberto Bercovici sobre o caso brasileiro: 

As novas tecnologias são incorporadas apenas nos setores exportadores de 
produtos primários e atividades diretamente relacionadas, que coexistem 
com os setores atrasados dentro do mesmo país. Por isto a periferia é 
heterogênea, pois nela coexistem setores atrasados com setores de elevada 
produtividade (setores exportadores). Já a economia dos centros é 
diversificada e homogênea. No sistema econômico mundial, cabe à periferia 
produzir exportar matérias-primas e alimentos, devendo o centro produzir e 
exportar bens industriais. O conceito de centro-periferia demonstra a 
desigualdade inerente ao sistema econômico mundial, com a distância entre 
centro e periferia tendendo sempre a aumentar.19 

                                                           
19  BERCOVICI, Gilberto. O Estado Desenvolvimentista e seus Impasses: uma análise do caso 
brasileiro. Op., Cit. p. 155. 
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A estrutura do sistema de poder ganha maior complexidade no contexto de 

dependência na civilização industrial. Episódios de contração do excedente em vastas 

proporções, como a crise de 1929, acentuam um processo de autofagia. Inflexibilizando cada 

vez mais a estrutura social, paradoxalmente, obrigaram grupos dirigentes a fazer surgir 

soluções reais, voltadas à realidade de seu país: 

A brutalidade de uma crise que desorganizou por muitos anos o setor 
dinâmico das economias latino-americanas e reduziu à metade o volume de 
suas importações trouxe à tona possibilidades evolutivas que escapavam à 
visão do mundo dos grupos dominantes dos respectivos países. Com efeito: a 
expansão das atividades industriais que se observa no Brasil nos anos 
imediatos à crise do setor primário-exportador deixa pouca dúvida sobre o 
fato de que o desenvolvimento do mercado interno havia sido 
consideravelmente retardado pela incapacidade dos grupos dirigentes de 
colocar-se à altura das reais possibilidades do país. O Estado, que em outras 
partes fora utilizado para provocar mutações no processo de acumulação, no 
sentido de dotar o país de um sistema industrial essencialmente apoiado 
sobre o mercado interno, permanecia a serviço da reprodução do quadro de 
dependência. Foi necessário que as circunstancias históricas bloqueassem 
todos os caminhos que reconduziam ao passado – a insistência em produzir 
café levará à queima de oitenta milhões de sacos – para que se 
vislumbrassem saídas para o futuro. Mas, o esforço para dotar o país de uma 
autêntica infraestrutura industrial – capaz de articular o conjunto das 
atividades econômicas em torno de centros autônomos de decisão – seria 
modesto em suas pretensões e chegava tarde para romper as amarras da 
dependência. 20 

O colapso do quadro de dependência sob o aspecto da produção primário-exportadora 

não significou, entretanto, que o abandono da “via indireta” por parte destes países de fato 

conduzisse ao acesso à civilização industrial. A América Latina, que cresceu impulsionada 

desde fora através das importações, não teria outra alternativa senão crescer pelo seu mercado 

interno na forma de industrialização. No entanto, a industrialização tardia e sem o esforço 

racional e deliberado do Estado seria insuficiente em articular o desenvolvimento das forças 

produtivas em atividades econômicas estratégicas e voltadas aos centros autônomos de 

decisão. 

                                                           
20 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Op., Cit. p. 67. 
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 É por esta razão que, para a Cepal, a superação do subdesenvolvimento implica na 

elaboração de uma política planejada a longo prazo, que conta com a  atuação do Estado, 

diante da falácia que se revelou o “desenvolvimento espontâneo”. 

Mas não fora com essa intenção que os países que tiveram acesso indireto à civilização 

industrial industrializam suas economias. Segundo Furtado, os Estados periféricos, como no 

caso brasileiro, apresentaram-se mais vocacionados à resolução de tensões nas relações 

internacionais e em uma tentativa de solucionar problemas de balança de pagamentos. O que 

se verificou, em razão de inúmeros outros fatores que vão além do surgimento de 

concorrências ou de inovações técnicas, foi uma industrialização que visava economizar 

divisas, conceito analisado por Furtado como instalação de atividades industriais 

complementares das importações.  

O vínculo com o exterior permaneceu quase intacto, cujas particularidades revelam até 

mesmo o favorecimento do controle da produção local por interesses novamente externos. O 

vínculo se verificou, por exemplo, através de filiais ou empresas estrangeiras que passaram a 

atuar nos países subdesenvolvidos, foi um mercado oligopólio que elevou ainda mais os 

recursos necessários à concorrência de uma empresa nacional em face da filial estrangeira 

local.  Agora, a urgência era diversificar a demanda de acordo com os novos padrões dos 

centros tecnológicos, realimentando o processo de acumulação moldado em uma 

modernização dependente em benefício de somente um estrito grupo. Grupo este que passa a 

englobar além da elite, atingindo uma classe média cujos padrões de consumo e importações 

culturais se distanciam substancialmente dos da massa da população de um país de 

industrialização tardia e dependente.21 É o nascimento de uma crescente ampliação do sistema 

de dominação social, que modernizará as estruturas de poder. 

A escolha pela adoção da metodologia do nacional desenvolvimentismo da Cepal, e 

não pelas teorias do crescimento econômico, consiste na tentativa de afastamento da análise 

redutiva dos países subdesenvolvidos no que tange à sua maior ou menor capacidade de 

acumulação, a alcançar o mesmo sistema econômico dos países desenvolvidos.  Ora, como 

seria possível superar a condição de subdesenvolvimento sem romper com esta importação de 

soluções que não se aplicam a realidade socioeconômica brasileira e latino-americana? Adotar 

                                                           
21 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Op., Cit, pp. 67-68. 
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teorias elaboradas para países desenvolvidos, no contexto do subdesenvolvimento, jamais 

poderia solucionar o rompimento do papel que assumimos no quadro de dependência.  

O desafio que se constrói quando falamos de superação do subdesenvolvimento é 

justamente a transformação de nossas estruturas socioeconômicas e institucionais, a ponto de 

serem capazes de satisfazer as necessidades de nossa sociedade, a partir dos objetivos 

endógenos de nossa própria nação22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22OCTAVIANI, Alessandro; BERCOVICI, Gilberto. Direito e Subdesenvolvimento. In: OCTAVIANI, 
Alessandro. Estudos, pareceres e votos de Direito Econômico. São Paulo: Singular, 2014, pp. 65-85. 
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1.2. Estado, subdesenvolvimento e heterogeneidade social na periferia 

Se o objetivo do presente trabalho é analisar a concepção de desenvolvimento 

econômico e cultural, capazes de satisfazerem as necessidades e objetivos endógenos de nosso 

povo e nação, incumbe-se a breve exposição do papel do Estado brasileiro como instrumento 

da garantia da liberdade, igualdade e desenvolvimento. Passaremos a síntese da atuação do 

Estado voltado à superação do subdesenvolvimento.  

O Estado, em gradual processo de transição, passa de Liberal à Social. O Direito o 

acompanha, passando a enunciar prestações positivas de direitos que se fundamentariam na 

melhora qualitativa da vida do indivíduo em sociedade. O Estado deixa de exercer o exclusivo 

patamar de soberania, para atuar como o principal responsável pelo direito à vida digna, 

através da prestação de direitos sociais. Ou seja, com a instituição do Estado Social, 

“governar passou a não ser mais a gerência de fatos conjunturais, mas também, e sobretudo, 

o planejamento do futuro, com o estabelecimento de políticas a médio e longo prazo”23.  

Ultrapassa, portanto, o chamado government by law característico do Estado Liberal, 

sendo a elaboração e execução de políticas públicas e planejamento tarefa essencial desse 

novo modelo que se estrutura. O Estado Social que atua a partir da prestação de direitos 

através da democracia seria o Estado Social de Direito, formulado por Hermann Heller em 

1929, em defesa às proposições de uma ditadura fascista na Alemanha à época. 

Democratizando o Estado, estruturar-se-ia a democracia social, cuja esfera opera a serviço da 

regulação dos setores econômicos, políticos, sociais, à disposição da vontade e anseio 

popular, democraticamente manifestados. O desenvolvimento da vida humana é confiado ao 

Estado, de modo que seu viés democrático torna-se imprescindível ao êxito de sua tarefa de 

buscar a igualdade e garantir a liberdade, que não será mais formal, jurídica e perante a lei, e 

sim através da lei e da elaboração de como concretizar tais objetivos, que passam a 

fundamentar a atuação e intervenção estatal24. 

Importante ainda ressaltar a distinção que assume o Estado Social interventor (da 

mesma forma que assumirá o Estado Desenvolvimentista, como veremos) do Estado 

                                                           
23 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 51. 
24 Idem, pp. 50-53. 
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Socialista. Aqueles figuram como capitalismo de Estado, no qual o Estado assume 

importantes decisões e planejamentos econômicos mas não implanta o socialismo, posto que a 

atuação do mercado não é suprimida e permanece em voga. O mercado apenas não assumirá a 

tarefa de coordenação da produção e distribuição, incumbida ao Estado dirigente. A livre 

iniciativa passará a atuar de acordo com o planejamento e integrará às diretrizes do plano 

elaborado pelo Estado. 

Posto que em seu viés democrático fundamenta e consolida a unidade política 

materialmente, o Estado torna-se o locus da luta de classes, cuja função deverá se assumir 

como integrador de objetivos, características e necessidades sociais comuns. É o instrumento 

que atribui ao direito sua dimensão de promotor de mudanças estruturais na sociedade25.   

 Para Gilberto Bercovici, o Estado Desenvolvimentista Latino Americano se formulou 

sob a influência do Estado Social, que por sua vez se configura de diversas formas, em 

desenvolvimentos exclusivos à suas próprias forças históricas que construíram suas 

trajetórias. Na concepção de Paulo Bonavides e Eros Grau, caso adotemos o sentido estrito de 

Estado Social, como de bem-estar, o Estado brasileiro não pode ser compreendido como 

social, e sim, pela Constituição de 1988, um Estado Social em construção. No entanto, em seu 

sentido amplo, como Estado intervencionista, o Estado Desenvolvimentista brasileiro é 

categoricamente social26. 

O debate político brasileiro teve acentuada influencia do pensamento e teses 

desenvolvidos pela Cepal, entre 1949 e 1964, contribuindo com respaldo teórico ao 

intervencionismo e industrialização que se iniciara na década de 30. Mas não só: reestruturou 

políticas econômicas voltadas à superação da condição de subdesenvolvimento, 

instrumentalizadas pela percepção do papel do Estado como promotor essencial do 

desenvolvimento, a ser coordenado pelo planejamento, por meio da integração do mercado 

interno, internalização dos centros de decisão econômica e reformas sociais, discurso este 

incorporado pelos nacionais desenvolvimentistas brasileiros. A partir da concepção 

desenvolvimentista, o Estado passou de mero prestador de serviços à agente articulador e 

promotor da transformação das estruturas econômicas, tal como a industrialização, além de 
                                                           
25 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 53. 
26 Idem, pp. 54-55. 
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assumir a tarefa de incorporar o pensamento social reformador. Tudo a partir de uma 

perspectiva autêntica da realidade latino-americana, das características de nossas 

especificidades e condição subdesenvolvida, posto que a economia periférica é especializada 

(destinada à ampliação do setor exportador) e heterogênea (posto que as novas tecnologias são 

apenas incorporadas no setor primário exportador e atividades relacionadas, a constituir a 

heterogeneidade da coexistência de setores atrasados e de elevada produtividade)27.  

Em oposição à espontaneidade do desenvolvimento tida para os liberais, Furtado e os 

nacionais desenvolvimentistas, cuja metodologia adotamos neste trabalho, irão convergir à 

concepção cepalina de que “a superação do subdesenvolvimento requer uma política 

deliberada e de longo prazo, com decidida intervenção panificadora por parte do Estado28” 

Novamente, permanece a importância em ressaltar que a atuação dirigida do Estado 

não enseja a presunção de que seriam eliminadas as atuações do mercado e iniciativa privada. 

A proposta era, na realidade, relativa à complementaridade do Estado e livre iniciativa 

privada, tendo em vista que a isolada atuação do mercado seria incapaz de enfrentar a 

superação do subdesenvolvimento. A desigualdade social é fruto desta característica de 

subdesenvolvimento, em ser o Brasil heterogêneo, econômico e socialmente. Esta 

desigualdade, interna e externa impossibilita a construção de um Estado Social em sentido 

amplo: de bem-estar, com um fortalecido sistema de seguridade e assistência social, bem 

como promotor da liberdade e igualdade plena e material, de modo que o desenvolvimento é 

condição necessária ao Estado Social. Se o Estado periférico ainda está submetido a fatores 

externos que afetam sua atuação, cujas decisões dos centros de poder interno estão orientadas 

aos interesses do exterior, ao Estado brasileiro não basta ser somente Social - posto que 

insuficiente à resolução deste quadro -, de modo que o Estado deverá ser também 

Desenvolvimentista. Como define Adolfo Gurrieri, o papel que se deve atribuir ao Estado 

latino-americano deve ser essencialmente mais profundo que nos países centrais. 

A superação da condição de subdesenvolvimento não foi, predominantemente, 

enfrentada pelo Estado brasileiro ao longo das décadas. Tal quadro somente foi alterado a 

partir do Segundo Governo Vargas (1951-1954), quando a teoria do subdesenvolvimento 
                                                           
27 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 55. 
28 Idem, p. 58 
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formulada pela Cepal foi integrada ao planejamento do Estado nacional, a se constituir no 

processo de elaboração de políticas econômicas, sociais e de concepção do 

desenvolvimento29. Tal compreensão foi consolidada com a criação do Grupo Misto CEPAL-

BNDE.  

Em momentos anteriores à Revolução de 30, o Estado nacional, influenciado pela 

economia liberal, não incorporou a função de promotor do desenvolvimento planejado e capaz 

de fazer prevalecer a internalizarão dos centros de decisão e a integração do mercado interno. 

Em dados momentos históricos, tivemos como um de seus fatores impeditivos a ideia de 

modernização dependente, importada por uma minoria social, cujos interesses de sofisticação 

dos padrões de consumo foram inclusive contemplados pelos agentes estatais. De igual 

maneira, comprometeu o desenvolvimento em função de seus interesses extraterritoriais, e 

resultou em fatores que vão desde o fortalecimento da entrada de empresas transnacionais no 

mercado interno, ao enfraquecimento do aparato estatal.  

Apesar de a autonomia do Estado brasileiro nunca ter sido plena, sendo sustentada e 

obstruída por forças políticas heterogêneas e contraditórias, a direção do Estado foi 

proporcionada pela Presidência da República, especialmente a partir do Estado Novo, cuja 

direção do Estado alterou a correlação de forças que constituiu sua base material:  

“A etapa decisiva de constituição do Estado brasileiro ocorre a partir da 
Revolução de 30. As tarefas a serem enfrentadas eram inúmeras: a 
centralização e unificação do poder estatal, a ‘estatização das relações 
sociais’, quando vários segmentos da sociedade passaram a buscar o Estado 
como locus privilegiado para garantir ou ampliar seus interesses, a 
intervenção econômica minimamente planejada, a construção de um 
aparelho burocrático-administrativo, etc. O destaque deve ser dado à 
simultaneidade de questões colocadas em um curto espaço de tempo para o 
Estado brasileiro, ligadas à construção de um Estado nacional e de um 
Estado intervencionista com estruturas institucionais típicas do capitalismo 
avançado. E esta simultaneidade explica, historicamente, muitos avanços e 
continuidades na estrutura estatal brasileira30.”  

                                                           
29 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, pp. 26-27. 
30 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. Op Cit, p. 61. 
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Entretanto, o Estado brasileiro pós 1930 ainda permanece sob estruturas heterogêneas, 

e contraditórias, enfrentando problemas de soberania do Estado nacional, ainda apresentando 

as estruturas econômico-sociais da Revolução Burguesa. Sem nunca ter conseguido completar 

sua formação como Estado de bem-estar, é moderno e avançado em parte dos setores da 

economia, mas repressor, tradicional e oligárquico em parte substancial do campo social. É 

possível compreende-lo como forte e intervencionista, ao mesmo tempo que é, 

paradoxalmente, impotente diante de interesses privados e corporativos oriundos de setores 

privilegiados.  

Na verdade, o “desenvolvimento econômico” que se verificou no caso brasileiro é 

destituído da ideia própria do desenvolvimento - como voltado para o bem estar de toda a 

população, satisfação crescente das necessidades básicas o povo e redução das disparidades 

sociais. Por diversas razões, não se reformulou a estrutura econômico-social brasileira, de 

modo que ainda prevalece a dominação social e política que se formou por esta mesma 

minoria de consumidores beneficiados pela concentração de renda disponível. Elite esta cujos 

interesses se confundiam com os daqueles oriundos do centro, que procuravam impor 

determinados padrões de oferta.31 

A difusão da civilização industrial no quadro de dependência, tanto na fase primário-

exportadora como na de industrialização tardia, pressupõe o crescimento da produtividade 

econômica da força de trabalho e do excedente apropriado localmente. No entanto, conforme 

vimos no tópico anterior, no Brasil a apropriação do excedente local e a acumulação não foi 

diretamente orientada para o desenvolvimento das forças produtivas. Ao contrário dos países 

que lideraram a evolução da civilização industrial, no caso brasileiro a reduzida parcela da 

população que retém o excedente econômico, especialmente no período que antecedeu a 

Revolução de 1930, não proporcionou transformações sociais com reflexo no sistema de 

poder ou se voltou como um instrumento de reconstrução das estruturas sociais.  

Como reflexo do quadro de dependência, a difusão da civilização industrial, a ausência 

de um efetivo programa de desenvolvimento e a modernização dependente que lhe tomou 

lugar conduziram à frustrada homogeneização social. A hiperdiversificação dos padrões de 

                                                           
31 FURTADO, Celso. Cultura e Desenvolvimento em época de crise. Op., Cit. p. 13. 
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consumo de minorias não atinge a massa trabalhadora, pelo contrário, é sobre ela que passa a 

recair ínfimos salários, para que a elite posa viabilizar a crescente acumulação, enquanto a 

classe trabalhadora proporciona o aumento da produtividade que exige a difusão da 

civilização industrial. A desigualdade social não só se reproduz como agora também se 

agravará, restando comprovado aquilo que já se evidenciava: o desenvolvimento das forças 

produtivas em condições de dependência não arquiteta transformações sociais.32 

Assume o Brasil o papel de um país subdesenvolvido, ao qual, extraindo-se da 

formulação teórica de Furtado, figura como uma condição que resulta da forma como a 

divisão do trabalho e a civilização industrial se conceberam ao longo dos séculos.  

A arquitetura, que inseriu os países tidos como “periféricos” ao papel de fornecedor de 

insumos e importador de industrialização e tecnologia dos países centrais, decorreu na 

heterogeneidade estrutural dos países subdesenvolvidos. A dependência econômica nasce na 

apropriação, pelo centro, do excedente produzido na periferia. E resultará no funcionamento 

da economia periférica como mera extensão de centros decisórios externos. Estruturou-se na 

forma de uma economia enfraquecida, desprovida de capacidade tecnológica autônoma e 

planejamento de apropriação de seu próprio excedente, a consignar seu desenvolvimento. 

Essa condição estrutural e permanente, que substitui o desenvolvimento por modernização 

dependente, reforçaria a concentração de renda e poder que marcaram o processo de formação 

dos países que tiveram acesso indireto a civilização industrial. 

A manutenção da condição de subdesenvolvimento, portanto, não enfrentou as 

condições que o estruturam, estabelecidas pelo duplo desafio furtadiano. Ou seja, não buscou 

a endogeneização dos centros decisórios, que temos como a capacidade de autonomia dos 

países na formulação de seu próprio planejamento econômico, político e cultural, a partir de 

suas próprias características. Tampouco renunciou da propagação do processo de 

modernização dependente, deixando de almejar a desconcentração de renda, poder e 

conhecimento na sociedade brasileira, o que fez consolidar a heterogeneização interna da 

sociedade.  

                                                           
32 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Op., Cit. p. 69. 
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O processo de acumulação - eixo em torno do qual se evoluiu não somente a economia 

capitalista como também as relações sociais de todas as sociedades atingidas pela civilização 

industrial -, requereu uma permanente transformação dos estilos e padrões de vida da 

população, no que tange à sua diversificação e, sobretudo, sofisticação. Trata-se da formação 

de “artigos de prestígio”, cujo consumo requereria um maior custo social, decorrente de um 

mais alto nível de acumulação. A formação de discriminação entre consumidores fez com que 

o sistema de incentivos alcançasse uma máxima eficácia aos países oriundos da civilização 

industrial, tidos na teoria da dependência como centrais. A heterogeneidade social, combinada 

à modernização dependente intensificou-se, na medida em que o acesso aos produtos e 

recursos mais “sofisticados” estava restrito a uma minoria de alta renda.  

De outro lado, a ascensão social deste estamento econômico tendeu a confundir-se 

com “a subida na escala de diversificação do consumo”. É dizer: de um lado, o fluxo de 

inovações externo (que estimula a acumulação) na esfera do consumo tonou ficta a “ascensão 

social” dos países que desempenhavam o papel de periferia no mundo. De outro, a difusão de 

certas inovações, através do sistema de estímulos que opera ao nível dos indivíduos, 

proporcionou a diversificação dos padrões de consumo de uma minoria populacional. A 

interdependência das duas faces deste sistema foi capaz de manter as sociedades periféricas 

estratificadas em função dos padrões de consumo centrais, portanto. Por consequência, 

reproduziu desigualdades a níveis planetários.33 

Intensificamente, o processo de acumulação, que foi subordinado à modernização do 

estilo de vida de um mínimo estamento social de renda elevada, conduziu à ausência de 

satisfação das necessidades essenciais da massa da população. E não só. O processo de 

acumulação atrelado à modernização teve reflexos que vão desde o endividamento externo e 

pressões inflacionárias incontornáveis, à crise econômica e política que não só imobilizam o 

governo e “asfixiam o sistema produtivo”, como resultam em um país que não é mais capaz 

de se reconhecer, posto que se tornou um reflexo de contradições.  

O colapso econômico e político hoje se deriva da guinada de um crescimento 

econômico que não se deu por caminhos próprios. Deu-se pela reprodução indiscriminada de 

padrões de consumo importados de sociedades que há muito detiveram níveis de produção e 

                                                           
33 FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. Op., Cit. pp. 54-55. 
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de renda consideravelmente superiores aos nossos. A intensificação destes padrões de 

consumo derreteu a parcela substancial da poupança e sua finalidade de investimento em 

setores estratégicos, estando em contradição aos almejados planejamentos de investimento do 

setor público. O reajustamento na economia mundial e na geopolítica são apenas algumas das 

decorrências da crise que é, sobretudo, um manifesto. É o sinal de alerta, que vinha sido há 

décadas silenciado, do impasse que estratificou nossa sociedade na reprodução da cultura 

material do capitalismo mais avançado, que detém os centros decisórios sob os quais emana a 

globalização financeira, e que articulou um processo de acumulação capaz de privar a grande 

maioria da população das nações capitalistas periféricas de bens e serviços essenciais.34  

É a partir do eixo desta dependência que buscaremos inserir o debate acerca do papel 

que assumiu a cultura nas sociedades da civilização industrial, que reside na relação entre 

modernização dependente e a reprodução da cultura material dos países centrais. A analise 

que se extrai e será explorada no presente trabalho é a de que a dependência econômica 

brasileira intensificou e tornou mais rígida a dependência cultural de nosso povo. Não houve 

um concreto rompimento à colonização mental de nossa sociedade, submetida a padrões de 

consumo e estéticas do centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 FURTADO, Celso. Quem somos?  In: FURTADO, Rosa Freire d`Aguiar (org.). Ensaios sobre 
cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 30. 
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2. CULTURA BRASILEIRA: UM MEIO E UM FIM EM SI MESMA 

 

2.2. O processo de dependência econômico – cultural 

 

“Quando a capacidade criativa do homem se volta para a descoberta de suas 
potencialidades, e ele se empenha em enriquecer o universo que o gerou, 
produz-se o que chamamos desenvolvimento. Este somente se efetiva 
quando a acumulação conduz à criação de valores que se difundem na 
sociedade. A ciência do desenvolvimento preocupa-se com dois processos de 
criatividade. O primeiro diz respeito à técnica, ao empenho do homem de 
dotar-se de instrumentos, de aumentar sua capacidade de ação. O segundo 
refere-se ao significado de sua atividade, aos valores com que o homem 
enriquece seu patrimônio existencial”35. 

 Celso Furtado 

 

É importante compreender as teorias do desenvolvimento como tentativas de 

formulação das razões que conduziram ao atraso econômico de determinados países, em 

relação àqueles que alcançaram um mais elevado nível material no capitalismo. Ao longo das 

décadas, passou-se a adicionar ao elemento de crescimento econômico a finalidade de 

efetivação de um copilado de melhorias a níveis qualitativos da vida humana em sociedade. A 

cultura, assim como outras dimensões das ciências políticas e sociais, passa a ser inserida 

neste campo teórico a partir do momento em que se percebeu a incapacidade de entender a 

estagnação socioeconômica. Sua importância prevaleceu quando notou-se a impossibilidade 

de formular ações e instrumentos capazes de superar a condição de subdesenvolvimento 

somente pela via econômica.  

 A cultura foi finalmente inserida no campo de estudo das teorias do desenvolvimento, 

mas o que vimos não foi a sua análise como um fim de melhorar qualitativamente a vida 

humana, ou seja, a teoria do desenvolvimento furtadiana que aqui adotamos. O que se 

verificou, de maneira geral, foi o estudo da cultura como um meio do desenvolvimento36.  

                                                           
35  FURTADO, Celso. O capitalismo global. 7ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 47. 
36 Sobre o assunto, ver ainda: BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. O conceito de Cultura em Celso 
Furtado. Salvador: Edufba, 2015 
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Ter a cultura como um meio no contexto da civilização industrial, onde toda a 

produção humana é submetida à racionalidade econômica e à acumulação tende a, na prática, 

assumir a ideia de desenvolvimento como performance internacional. Ou seja, como 

expressão de um pacto de grupos minoritários internos e externos cujo o interesse é acelerar a 

acumulação. Mais do que isso, a cultura como um meio passa a assumir o caráter de progresso 

que estas minorias convergem, sendo utilizada como um meio para acelerar a diversificação e 

sofisticação dos padrões de consumo, o que implica na redução da satisfação das necessidades 

essenciais da massa da população. É nesse contexto que facilmente se irá privar os povos que 

tiveram acesso indireto à civilização industrial de um senso de identidade e memória histórica 

cultural. Irá se engessar os valores culturais próprios destas sociedades, de modo que a 

história dos povos passará a ser desconstituída para dar espaço ao que é estritamente voltado 

ao processo acumulativo, ou seja, o que se enquadra nos padrões de vida criados pelos países 

desenvolvidos.  

A inter-relação entre os fins e meios reside justamente neste fato, de que o controle dos 

meios por indivíduos de interesses coligados aos externos altera os fins de uma coletividade, 

ou seja, seus valores e sistemas simbólicos e formam todo um acervo cultural de um povo. Se 

a política do desenvolvimento significa a melhora qualitativa da vida humana e seu 

enriquecimento, é preciso elencar os objetivos que se propõe alcançar os indivíduos e 

coletividade a partir da percepção dos fins. Quando consideramos o ser humano como o fim 

último do processo de desenvolvimento, torna-se preciso movimentar todas as instâncias que 

se vinculam à melhora qualitativa de seus padrões de vida. Por esta razão, a dimensão do 

desenvolvimento cultural deve prevalecer no campo do desenvolvimento integral, pois é a 

cultura de um povo que reflete sua história, características e necessidades. Portanto, é a partir 

dela que devemos pensar soluções endógenas para alcançar o desenvolvimento. A cultura de 

um país é o reflexo de seu povo, devendo ser preservada e desenvolvida para a melhora 

qualitativa da vida deste. 37 

Abordaremos a cultura no presente trabalho a partir desta premissa, na qual conforme 

a análise adotada por Nichollas Alem, incorporar a cultura no debate do desenvolvimento 

exige uma dupla reflexão: 

                                                           
37 FURTADO, Celso. O capitalismo global. 7ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 70.   
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“Em primeiro lugar, o entendimento de que os fins do desenvolvimento são 
decorrentes de um determinado momento histórico e cultural. Os objetivos 
de cada sociedade só podem ser encontrados dentro dela mesma, em outras 
palavras, de sua trajetória e de suas convicções. Não há que se falar em 
arranjos institucionais mais ou menos adequados ou em fortalecimento do 
capital social se não houver plena compreensão do que pretende com isso 
afinal. [... ] Em segundo lugar, a aceitação de que a cultura, por si só, é um 
dos fins da ação humana. O conceito de desenvolvimento sofreu 
transformações históricas para compreender não apenas o crescimento 
econômico, mas um conjunto de melhorias nos níveis qualitativos de vida do 
indivíduo ou da sociedade. Dessa forma, gradualmente, foram sendo 
inseridos dentro de seu escopo os múltiplos aspectos da vida humana como a 
saúde, educação e liberdades individuais.”.38 

É o acesso ao patrimônio cultural de sua própria sociedade que possibilita ao indivíduo 

a construção de sua identidade, promovendo a consolidação e criação de sua criatividade, bem 

como recriação dos valores, conhecimentos e visão de sua própria sociedade.  

Mas não basta que estes indivíduos tenham acesso ao patrimônio cultural de sua 

sociedade e país. Passou-se a consolidar estudos, documentos e declarações internacionais 

sobre o assunto39, no sentido de que o acesso à cultura envolve a efetiva participação do 

indivíduo na vida cultural da sociedade, operando de forma a contribuir, construir e 

transformar esse mesmo patrimônio. Portanto, é somente na ampliação do acesso e da 

participação cultural em uma sociedade, especialmente quando estamos nos referindo àquelas 

que tiveram acesso indireto à civilização industrial, que se efetivaria a melhora qualitativa do 

processo de desenvolvimento. 

Desta forma, não se trata apenas de reconhecer que “fatores culturais” influenciam o 

processo de desenvolvimento. As formas que o indivíduo expressa sua identidade cultural são 

intrínsecas à melhoria qualitativa de sua vida, e no âmbito da coletividade, significa um 

desenvolvimento moldado a partir dos aspectos e características, também culturais, de uma 

própria sociedade. Dentro desse contexto, a cultura assume a forma de um processo de 

                                                           
38 ALEM, Nichollas de Miranda. O Direito Econômico da Cultura: uma análise dos gastos públicos 
indiretos com cultura. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017, p. 33. 
39  UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human Development Report 2004: 
Cultural Liberty in today`s diverse world. UNDP: New York, 2004. Disponível em: < 
http://www.unic.un.org.pl/hdr/hdr2004/hdr04_complete.pdf >. Acesso realizado em 09.08.2018. 
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construção, moldada a partir da trajetória histórica e social de cada sociedade. Assim, pode ser 

entendida como um dos elementos para se atingir o desenvolvimento, sendo retraçada como 

uma dimensão fundamental do ser humano.  

Entretanto, dizer que a cultura é parte indissociável do ser humano, e que não existe a 

formação de indivíduos sem o elemento cultural, não implica na garantia de que o ser humano 

não possa ser privado dos modos de fazer e pensar que caracterizam sua própria identidade. 

Essa é uma questão de extrema importância que aqui nos desafiamos a compreender. Para tal, 

trilhamos o caminho de análise interpretativa da relação entre a privação da massa 

populacional de sua própria identidade cultural e a dependência econômica e cultural 

brasileira, que opera como um dos resultados da modernização dependente.   

Significa dizer que países como o Brasil, que tiveram acesso indireto à civilização 

industrial, mas adotaram um modelo de sofisticação dos padrões de consumo e se inseriram 

no quadro de dependência do “centro”, simplesmente transplantaram um estilo material de 

vida originado fora do contexto histórico de seu próprio país. Desta forma, adotamos o 

entendimento de que ao importar um padrão de vida que não condiz com as necessidades da 

massa de sua população, resultará no Brasil um quadro que vai além da heterogeneidade 

social em termos políticos e econômicos, atingindo o âmbito cultural em sua forma aqui 

compreendida. Privou-se a maior parte da população, que já não tinha acesso ao “moderno”, 

ao acesso e participação de sua própria atividade cultural. Ao mesmo tempo em que relegou e 

marginalizou o que era nosso, a verdadeira identidade cultural do povo brasileiro e seu 

processo de formação.  

A privação cultural dentro do quadro de dependência no Brasil e nas demais periferias 

do mundo se consolidou como um dos grandes problemas da difusão da civilização industrial 

e, posteriormente, da globalização. A relação entre dependência econômica e cultural será 

indissociável, de modo que a cultura dominante no globo será a dos países que detém os 

centros de poder e cujo nível de acumulação é mais elevado.  

Sendo assim, faz-se essencial conferir à cultura a importância que lhe é devida, pois 

somente recuperando nossa identidade cultural é que iremos voltar a planejar o efetivo 

desenvolvimento brasileiro. Reformulando nossos objetivos e rumos próprios, a trilhar as 
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ações humanas para que posamos alcançar uma homogeneização social que ultrapassa fatores 

econômicos. E não só: 

 “Somente pela cultura podemos questionar e redefinir os objetivos, motivos 
e rumos da ação humana, propondo assim novos modelos de 
desenvolvimento que respeitem as verdadeiras e legítimas aspirações e 
necessidades dos indivíduos e coletividade – muito além da acumulação 
material. Ao nosso entender, o grande desafio para os próximos anos é situar 
a cultura no centro das ações pelo desenvolvimento, sem, no entanto, 
restringi-la à condição de “mera” ferramenta do progresso econômico. É 
imperioso retomar os antigos questionamentos o que queremos ser e onde 
queremos chegar e não apenas como seremos ou como chegaremos. E estes 
só podem ser respondidos na e pela cultura”.40 

Não há mais tempo para discussões infundadas que insistem em questionar a 

importância da cultura para o desenvolvimento de uma nação e sua autonomia. A cultura, 

quando atinge sua potencialidade criativa, é capaz de construir a união de um povo. A 

identidade nacional que se forma é capaz de fortalecer um país e auxiliar na formação de sua 

soberania. A urgência em enxergar a cultura como um dos mais essenciais eixos do 

desenvolvimento cresce, ao passo que a importância da pasta diminui em nosso país.  

A história nos evidencia a soberania e a dimensão que pode atingir a produção cultural 

e artística. Dentre os milhares de exemplos, podemos citar a Música Popular Brasileira e a 

Bossa Nova, um presente de João Gilberto ao patrimônio cultural. Originada destes 

movimentos, em 1962 criou-se a canção Garota de Ipanema, composta por Antonio Carlos 

Brasileiro de Almeida Jobim, ou Tom Jobim, e letrada por Vinicius de Moraes. A obra prima 

e o movimento cultural e musical revolucionaram não só a musica brasileira, como romperam 

com a produção cultural que formava até então. As vozes do rádio, que muito se 

assemelhavam à cultura hegemônica dos países centrais e, sobretudo, norte americana, já não 

se encaixavam no processo criativo que se intensificava. O Brasil industrializava-se, a 

melhora qualitativa da vida de nosso povo havia evoluído e a arte se recriava em um processo 

de antropofagia cultural de estética única: brasileira.  

Era a década em que os gênios criativos floresciam e refletiam o projeto nacional de 

desenvolvimento que se iniciara com Juscelino Kubitschek. Em 1960, Orfeu Negro, filme 
                                                           
40 ALEM, Nichollas de Miranda. O Direito Econômico da Cultura: uma análise dos gastos públicos 
indiretos com cultura. Op., Cit. p. 38. 
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ítalo-franco-brasileiro de Marcel Camus, com a trilha sonora de Tom Jobim, ganhava o Oscar 

na categoria “melhor filme estrangeiro”. O Brasil mostrava ao mundo que sua cultura estava 

em desenvolvimento próprio.  

O impacto da cultura brasileira era tamanho, que há seis anos Nelson Pereira dos 

Santos relembrou nosso povo que Garota de Ipanema foi uma das canções mais amplamente 

interpretadas no século XX. O grande cineasta, que deixou um legado de obras integradas a 

ideia do cinema novo, realizou o documentário A Música por Tom Jobim. E assim impediu 

que nos esquecêssemos de sua originalidade, deixando de lado o formato imagens de 

arquivos/depoimentos, para comprovar que não lhe sobra espaço para o óbvio e “a linguagem 

musical (me) basta”, como já avisou o Maestro.    

A cultura popular brasileira ampliou-se e difundiu-se. Mas o golpe militar estagnou 

seu processo criativo e sua difusão, da mesma forma que estagnou um projeto nacional de 

desenvolvimento que reduzisse as desigualdades sociais e regionais, como veremos adiante.  

No Brasil, a escolha atual está entre produzir, ampliar e difundir o acesso a nossa 

cultura – que é atinente à nossa formação histórica, ou optar pela modernização dependente, 

mimetismo cultural e seu acesso restrito. O desafio que se constitui é como desenvolver-se 

culturalmente, sob a imposição da indústria cultural e seus padrões massificados, visto que 

esta, por si só, é um impeditivo ao processo cultural: é a arte como mercadoria. Ainda assim, é 

preciso que o Brasil passe, como primeiro passo a seu desenvolvimento cultural, pela escolha 

política que não é mais escolha, e sim necessidade: de romper ou não com padrões de 

consumo do centro, de nossa dependência econômico-cultural e, acima de tudo, da 

colonização que permanece assolando e restringindo as mentes brasileiras.  
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2.3. Cultura brasileira e modernização dependente: da crise de identidade nacional à 

descaracterização cultural 

É justamente nas próprias situações de crise que se eleva o poder de percepção do 

indivíduo acerca das contradições de sua sociedade. Seja essa crise econômica, política ou 

cultural. Em um país desigual, dependente – fruto de um quadro de desenvolvimento 

imitativo – e multirracial41, cujo histórico escravocrata e colonial nos deixou uma herança de 

constante perda de identidade nacional, resta buscar os retalhos da cultura brasileira que nos 

formou e restou. Para onde vamos e de onde viemos? Quem somos?  

A hipertrofia da percepção dos impasses e submissões que nosso processo histórico 

escravocrata e primário-exportador nos conduziu resultou implosões de criatividade artística, 

com o intuito de compreender a identidade de nosso povo. No entanto, apesar da capacidade 

de nosso povo em solidificar forças sociais e canaliza-las em seu sentido mais construtivo 

para transformar as estruturas sociais que nos acomete, esta não se revelou uma condição 

suficiente. Se a retomada do desenvolvimento é um processo endógeno, deve-se formular um 

processo criativo para transformar as estruturas não só no plano social, como também no 

plano político. Esse processo somente se produz se há a combinação de uma percepção social 

de nossa história e atual conjuntura, adicionada de uma elevada vontade coletiva. Somente a 

vontade política é capaz de canalizar as forças criativas para que possa reconstruir as 

estruturas sociais.  

É nesta via que se conquistará efetivos avanços na elevação da qualidade de vida de 

todos os estratos sociais. Para que esse projeto de sociedade se concretize, é indispensável 

uma vontade política capaz de romper com o processo de acumulação, posto a serviço da 

modernização de apenas uma parcela dos estamentos sociais, de rendas médias e altas. Como 

avançar no processo de desenvolvimento se a estrutura que deixamos de romper esterilizou 

parte substancial da poupança e opera em direta contradição aos planos de investimento 

público? 42 

                                                           
41  RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
42 FURTADO, Celso. Quem somos?  In: FURTADO, Rosa Freire d`Aguiar (org.). Ensaios sobre 
cultura e o Ministério da Cultura. Op. Cit. pp. 30-32. 
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A crise que se estruturou é econômica, política e cultural, portanto. Econômica porque 

uma de suas acentuadas causas imediatas foi o forte desequilíbrio da balança de pagamentos, 

no qual concorreram fatores de origem externa, bem como o insuficiente investimento em 

indústria e tecnologia. Mas, sobretudo, decorre do não pensar o desenvolvimento a partir de 

uma projeção dos fins substantivos que queremos alcançar. O pensar a partir da lógica dos 

meios que nos é imposta do exterior e do “centro” alcança aspectos de nossa crise política e 

cultural, ao passo que a cultura nacional, esta sim fruto de nossa identidade, foi condicionada 

à reprodução da cultura material do capitalismo mais avançado, que não só privou a maioria 

da população, conforme visto, como nos conduziu ao abismo existencial da crise. O que era 

nosso não poderia mais existir, pois não se enquadrava no processo de acumulação global da 

civilização industrial.  

Somente a criatividade política e cultural de um novo pensar o Brasil poderá alcançar 

a internalização de nossos centros de decisão e o efetivo desenvolvimento. Um 

desenvolvimento capaz de conduzir a uma crescente homogeneização social e a abrir os 

caminhos da ampliação, produção e difusão das potencialidades da cultura brasileira. 

Portanto, um dos maiores alcances do desenvolvimento consiste em sua capacidade de 

reencontrar o gênio criativo de nossa cultura. Não só como um mecanismo, de que a produção 

e difusão cultural são capazes de criar uma consciência social das contradições de nossa 

condição de subdesenvolvimento, para superá-la a partir da vontade social. Mas também 

como um fim em si mesma, como um salto a atingir as potencialidades humanas do povo 

brasileiro, através de nossos objetivos e identidade.  

Inserindo-nos nesta percepção é que agora mergulharemos no intercambio de ideias de 

Furtado, a qual compartilhava José Aparecido de Oliveira e Darcy Ribeiro, na reflexão sobre 

a cultura brasileira como sendo ponto de partida para o debate sobre desenvolvimento. O 

pensamento voltado para a cultura, desenvolvimento e economia deve ter como referência a 

nossa história, que sempre ultrapassou fronteiras.43  

Adentraremos, portanto, às chamadas teses furtadianas sobre a cultura brasileira, que 

se inicia com a formação do quadro histórico condutor da mundialização cultural europeia. 

                                                           
43 FURTADO, Celso. Quem somos?  In: FURTADO, Rosa Freire d`Aguiar (org.). Ensaios sobre 
cultura e o Ministério da Cultura. Op. Cit. p. 34. 
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Ramificando-se a partir de dois processos, o primeiro deles foi a nova leitura da cultura 

clássica que passou a denominar-se Renascimento. Abarcando o ser humano em todas suas 

dimensões, identificou o mundo exterior a partir de suas estruturas racionais. O segundo 

processo, por sua vez, assumiu uma forma de avanço da fronteira geográfica, com a abertura 

das linhas de navegação intercontinentais, que partiu de Portugal ao Brasil como um vetor 

conducente à mundialização da cultura europeia. O desdobramento da cultura europeia a 

partir do início do século XVI terá a cultura brasileira como um dos seus múltiplos frutos. O 

avanço das fronteiras geográficas para Portugal tornou-se vitorioso, e somente pôde ser 

concebido, concretizado e mantido porque circunstancias históricas levaram a celebração de 

uma aliança entre a burguesia de Lisboa e a monarquia portuguesa.44 

Apesar de ter-se feito a apropriação e exploração das terras brasileiras como uma 

empresa colonizadora agrícola, voltada para a exportação e, de início, com caráter 

exclusivamente mercantil, as atividades comerciais permaneciam mediadas por agentes 

metropolitanos. Por esta razão não emergiu na colônia, e posteriormente no país, uma classe 

mercantil em seu sentido estrito. Em sua ausência, as estruturas de dominação social eram 

constituídas pelos senhores de terra, estamentos burocráticos civil, religioso e militar. Tudo 

dependia do Estado ou da Igreja. Ao decorrer de todo o período colonial, os portugueses 

constituíram-se como uma minoria, ante a elevada presença indígena e de uma população de 

origem africana. No entanto, será considerável o peso dessa minoria na formação cultural 

brasileira. Não tanto pela posição de poder que desempenhavam, mas sim em razão da 

disposição de técnicas mais avançadas. Outro fator relevante seria o acesso dos portugueses às 

fontes culturais europeias, com amplo acesso aos fluxos de valores vindo do exterior, ao passo 

que os aborígenes e africanos, que iriam compor a formação do povo brasileiro, foram 

isolados e privados de suas matrizes culturais e memória histórica.45 

O ciclo barroco brasileiro é fruto de uma síntese cultural da Europa pré-Renascimento, 

e sua mensagem alcançava desde os senhores até os escravos. Mas o quadro histórico que se 

instituiu no Brasil, de articulação entre o Estado e a burguesia portuguesa  – e que implicava 

no total domínio da sociedade colonial pela Igreja e Estado –, foi capaz de transportar a 
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45 Idem, pp. 36-37. 
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reformulação cultural que sofreu a Europa pós-Renascimento para a colônia. A ruptura 

cultural brasileira pós-Barroco é fruto da Revolução Industrial e da formação da civilização 

industrial que irromperam na Europa no século XVIII e, como já visto, transformaram o 

processo acumulativo.  

A intensificação da acumulação, engendrando a elevação e diversificação dos padrões 

de consumo em níveis mundiais, inserida no contexto da divisão internacional do trabalho, fez 

com que os países que não incrementassem sua produtividade de trabalho pudessem ter acesso 

à diversificação do consumo. Esse foi o caso do Brasil, que especializado na produção 

agrícola para exportação, ainda assim teve acesso à moderna tecnologia, em padrões que não 

eram seus. Foi este o quadro que constituiu justamente o processo de modernização 

dependente que agora analisamos a partir de suas consequências na formação cultural. Não só 

aprofundou a divisão internacional do trabalho no eixo centro-periferia, como também 

intensificou o distanciamento entre a elite e o povo, característico do bovarismo que impediu 

a formação de um novo processo cultural no Brasil pós-Barroco: 

a modernização dependente fez que a ruptura da síntese barroca conduzisse 
ao bovarismo e não a novo processo cultural criativo, à diferença do ocorrido 
na Europa com a passagem da visão do mundo medieval para o humanismo. 
O distanciamento entre elite e povo será o traço característico do quadro 
cultural produzido pela modernização dependente. As elites voltam-se, como 
hipnotizadas, para os centros da cultura europeia. A visita de uma companhia 
teatral europeia a uma cidade do país podia ser o acontecimento cultural 
marcante da vida de toda uma geração. O povo era reduzido a uma 
referencia negativa, símbolo do atraso. Ignorado das elites, esse povo segue 
seu curso próprio, reforçando sua autonomia criativa e diferenciando-se 
regionalmente. 46 

O povo brasileiro, cada vez mais distante da elite, foi reduzido à estética do atraso. 

Entretanto, diversos fatores conduziram à maior visibilidade da presença do povo e sua 

criatividade cultural, cujo eco já não poderia mais ser abafado. São eles a Primeira e Segunda 

Guerra Mundial, que reduziram o país a determinado isolamento, combinado com a crise da 

economia primário-exportadora que conduziu a uma industrialização tardia apoiada 

exclusivamente no mercado interno.  

                                                           
46 FURTADO, Celso. Quem somos?  In: FURTADO, Rosa Freire d`Aguiar (org.). Ensaios sobre 
cultura e o Ministério da Cultura. Op. Cit.. pp. 38-39. 



46 
 

 
 

Por fim, a urbanização fez unir no mesmo espaço urbano o povo à classe média que se 

formava no quadro da modernização dependente. Alvo direto do fluxo cultural das elites, por 

um lado, mas suficientemente próxima do povo para não assumir a visão bovarista, por outro. 

A questão que se coloca é que foi esta mesma classe média constituída que, influenciando a 

cultura popular, condicionou o processo criativo do povo à forte atuação da recém nascida 

indústria cultural. O gênio criativo do povo brasileiro foi, assim, tornando-se instrumento da 

modernização dependente, voltada ao processo acumulativo, a ameaçar sua cultura, 

descaracterizando-a.  

Coligado à modernização dependente que repercute na descaracterização cultural de 

todo um povo, está a concepção gramsciana, na qual a degeneração do ser, do nacional e do 

popular é fruto também da hegemonia de uma classe sobre outras (interna) e de uma nação 

sobre outras (externa). A análise da cultura brasileira, partindo tanto dos termos da 

modernização dependente e da criatividade e dependência, quanto da hegemonia, que aqui 

não nos estenderemos, torna capaz a compreensão da questão da cultura popular. O papel 

econômico que desempenha uma nação na divisão internacional do trabalho, bem como a 

soberania e relação de forças entre países, os coloca ao acesso indireto ou não da indústria 

cultural. Se este ramo por si só impossibilita o pleno desenvolvimento cultural nos impérios, 

seu impacto nos países subdesenvolvidos é desastroso.  

O desenvolvimento da indústria cultural se germinaria somente nos anos 60, e se 

impulsiona quando os meios de comunicação de massa se difundem e se aperfeiçoam, hoje 

integrando a nação como um todo. Quando não há em um país, especialmente dependente 

econômica e culturalmente, um planejamento de desenvolvimento que se estrutura pela via 

cultural, o que se desenvolve ao longo do tempo é a indústria cultural, especialmente em 

padrões estéticos e mercadológicos do centro. E então finalmente surge a questão: em que 

medida o desenvolvimento da indústria cultural não corresponderia ao processo de hegemonia 

ideológica das classes dominantes?47 E dos centros externos de decisão econômica, política e 

cultural, por causa e consequência? Como veremos adiante, a cultura de mercado e a indústria 

cultural se consolidarão como desafios acentuados ao nosso pleno desenvolvimento e 

intensificação do processo criativo e independente brasileiro. Os impactos da indústria 
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cultural no processo de descaracterização e perda da diversidade cultural, homogeneização do 

pensamento e comportamento dos indivíduos, ainda que sob condições econômicas 

heterogênicas entre si, é precisamente analisado por Nichollas Alem: 

O movimento de uniformização e homogeneização dos comportamentos dos 
indivíduos em torno da cultura do consumo está acompanhado pela perda da 
diversidade cultural. Primeiro, porque a indústria cultural se apropria de 
gostos locais justamente para ter maior capacidade de penetração nas 
sociedades, podendo, uma vez consolidada entre os hábitos dos indivíduos, 
influenciar seu comportamento e modo de pensar. Segundo, com o 
rompimento dos laços sociais é inevitável que alguns desses particularismos 
e localismos desapareçam, ou melhor, sejam substituídos por valores 
consolidados da (e pela) cultura capitalista. Terceiro, com o domínio da 
distribuição pelos grandes conglomerados, a seleção do que se lê, escuta, 
assiste, ou seja, consome, é feita com base em critérios econômicos. Logo, o 
que não se encaixa nas fórmulas-padrão da indústria cultural tem dificuldade 
de competir com os produtos concebidos para o amplo consumo. 
Finalmente, se o princípio básico das indústrias culturais está na repetição, 
temos a desvalorização da originalidade, criatividade, liberdade e, mesmo, 
do talento – valores que são, simplesmente, suprimidos ou atenuados48.   

Enquanto não se desenvolvia a indústria cultural no globo, no Brasil intensificou-se a 

formação gradual de um novo estrato social. A classe média que se formou será, inicialmente, 

o reduto da aliança entre modernização dependente e a busca de uma identidade que somente 

virá das raízes populares. Eis uma das mais acentuadas teias que constituem a modernização 

dependente, cujo rompimento somente se dará se recuperada a força criativa do povo 

brasileiro, em suas raízes próprias. Para que este fim do processo cultural se alcance em seu 

próprio eixo, a nação brasileira deverá, movida pela vontade social e política, aprofundar o 

processo de democratização, até reduzir a heterogeneidade social. A imagem do povo como 

atraso deve ser apagada. Mas antes disso, será preciso voltar o olhar para o povo e o que lhe 

sobrou enquanto não se consolida o projeto nacional de desenvolvimento e homogeneização 

social, para que este possa de fato solucionar as disparidades sociais: a estética da fome.  

Dos mais diversos estratos sociais comprometidos com a retomada do 

desenvolvimento cultural brasileiro, a arte do subdesenvolvimento, mais especificamente o 

“cinema subdesenvolvido”, avançou para além do plano econômico, para atingir a 
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potencialidade criativa do debate estético-cultural49. Do barroco, modernismo e processos 

culturais antropofágicos, surgirão experiências culturais e artísticas brasileiras que irão se 

integrar à diversidade cultural como condição da criatividade e renovação do modo pensar 

humano. Que ao decorrer do crescimento da indústria cultural, ressaltariam a ampla 

diversidade cultural, como um estímulo a compreensão de outras formas de viver, ao mesmo 

tempo que é capaz de reafirmar nossa própria identidade, na medida em que se reconhece o 

diferente50. Da luta contra a indústria cultural que finalmente ganhará força, nasceu o cinema 

novo.  
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3. A ESTÉTICA DO BRASIL: SUBDESENVOLVIMENTO NAS TELAS DO 

CINEMA NOVO 

3.1. O processo criativo na cinematografia: um novo cinema 

“O cinema novo não é uma questão de idade: é uma questão de 
verdade”. 

Paulo César Saraceni 

A imagem e som tem impacto. O cinema pode ser um instrumento de ideias e de 

intervenção imediata no pensamento de seu telespectador. Alcança a consciência do 

incomodo de uma identidade em crise. E desta mesma crise pode originar-se como expressão 

popular ou como seu reflexo. É no desafio de reformular o processo cultural e artístico, em 

continuidade ao que restou da Semana de Arte Moderna de 1922, que o cinema novo se 

construiu do imaginário popular brasileiro. Os primeiros movimentos e obras do que viria a se 

consolidar como cinema novo se originaram aproximadamente na metade da década de 1950. 

Foi na união do barroco, realismo e da vanguarda modernista que se formou o movimento do 

cinema novo, que transita entre o moderno, épico, dramático e lírico. Na antropofagia dos 

movimentos culturais do globo, o cinema novo se propôs a realizar um processo de 

reincorporação das forças vivas da cultura e do místico popular.  

Antes que um grupo de jovens começasse a articular um cinema nacional constituído 

de uma identidade político-cultural do povo brasileiro, o que viria a germinar o cinema novo, 

a produção cultural já desempenhava um relevante papel no processo de afirmação nacional. 

Intelectuais e artistas brasileiros tinham sua consciência despertada para o fato de que a elite e 

as camadas urbanas tinham seus comportamentos guiados por padrões culturais do centro. 

Esta camada social produzia uma cultura nacional que, em geral, além de operar de acordo 

com os padrões de consumo de países desenvolvidos, tinha como linguagem a reprodução de 

elementos culturais estrangeiros, especialmente norte americano.  

Simultaneamente a tal característica, intensificava-se no Brasil a frente de atuação dos 

artistas e produtores nacionalistas, que enfatizavam a necessidade de se criarem condições a 

produção nacional, para que prevalecesse no mercado brasileiro diante da produção estrangeira. 

No entanto, tal visão não era bastante para o enfrentamento da problemática que se formava. A 
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arte, a produção cultural e o cinema já haviam se tornado mercadoria, e a mercadoria nos países 

da periferia do capitalismo tinha sua produção condicionada aos padrões de consumo e de vida 

do centro. Logo, a produção cultural teria que não só ser nacional, como também romper com o 

estes padrões totalizantes e sua estética, sua linguagem, que em nada serviria ou se assemelhava 

às características do povo brasileiro. Para não só ser uma via de superação da condição de 

subdesenvolvimento, como também ser capaz de proporcionar que a cultura seja um fim em si 

mesma, a potencializar a criatividade de um povo e sua libertação. A indústria cinematográfica 

norte americana iria ser um dos principais instrumentos de difusão da cultura da civilização 

industrial no globo. A arte e comunicação de massas nacional eram predominantemente 

estrangeiras em sua essência, em razão da reprodução dos padrões de consumo e da “situação 

colonial” do cinema brasileiro: 

O fator básico que explica a “situação colonial” do cinema brasileiro é o fato de 
que o “produto importado” ocupa o seu lugar. Trata-se, portanto, de uma 
definição de ordem econômica que será metaforicamente transposta para o 
campo da cultura. Importamos não apenas objetos manufaturados, mas ideias 
prontas - e formas, modelos, estruturas de pensamento - forjadas em função de 
realidades diversas que correspondem mal a nossa própria realidade. Estas 
ideias ocupam um tal espaço em nossas mentes que pouco sobra para que nelas 
se desenvolvam ideias próprias. Além de produtos industriais, os filmes são 
também produtos culturais. Juntamente com os filmes, importamos uma 
concepção de cultura - e uma concepção de cinema que identifica com o 
próprio cinema o cinema estrangeiro. Nisto reside o cerne da “colonização” 
cultural: a “situação colonial” - cuja marca cruel e inescapável é a 
mediocridade - se configura quando se adota um modelo importado que não se 
tem condições de igualar.51 

O cinema novo será um contraponto deste quadro e irá materializar essa produção 

nacional, de estética brasileira como sua expressão cultural. Aproveitou-se do arcabouço já 

produzido, que se direcionara a formação do povo brasileiro, para avançar na denúncia, análise e 

revelação das características, especificidades e necessidades deste.  

O movimento cultural e político denominado Cinema Novo pode ser dividido em três 

períodos. O primeiro deles compreende-se entre 1955 e 1964, período de gênese do 
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movimento, quando foram desenvolvidos seus pressupostos estéticos, políticos e culturais. O 

segundo momento pode ser analisado entre 1964 e 1968. Aqui consolidou-se o projeto 

político e estético-cultural cinemanovista, que se afirmou em sua linguagem cinematográfica 

original, tendo seus idealizadores firmado-se  como intelectuais de oposição ao golpe de 

Estado que instaurou a ditadura civil-militar em abril de 1964. Já o terceiro período pode ser 

focalizado entre 1969 e 1973, em que o projeto de um cinema descolonizado diluiu-se diante 

da necessidade de adaptação à conjuntura antidemocrática. Seguiu-se em projetos 

cinematográficos individualizados, mas a característica do movimento pode manter-se 

preservada enquanto o movimento político e cultural que o caracterizou originalmente52.  

No presente trabalho, em razão da maior aproximação à temática desenvolvida, 

focalizaremos no primeiro período, em que ainda havia espaço à formulação de um projeto 

nacional de desenvolvimento que era totalizante. Relevava o pensar a nação e seu povo, antes 

do esvaziamento que deixou de formular a identidade e cultura nacional em seus próprios 

padrões, em um nacionalismo de discursos que se revelaria na ditadura civil militar de 1964.  

A opção em desenvolver neste trabalho os aspectos e a estética-cultural do cinema 

novo a partir da teoria da dependência e do processo de acumulação na civilização industrial é 

devida a, especialmente, dois aspectos que interpretamos como possíveis elos temáticos. O 

primeiro é a cultura cinematográfica ser, para o cinema novo, a composição de uma arte que 

recusa em separar-se do debate político. Este aspecto resguarda-se na analise interpretativa 

que adotamos, de que o cinema novo, concebendo uma estética original e internalizada, foi 

capaz de revelar “quem somos”. Revelando a fome do povo brasileiro, partiu-se do 

enfrentamento ao imperialismo para se construir-se como um fenômeno dos povos 

colonizados que fogem do mimetismo cultural. Entendemos que a conscientização social 

desta arte cinematográfica pode ser vista como efeito, e não como sua exclusiva causa. 

Provavelmente, sem utilizar-se de maneira proposital da análise furtadiana acerca dos 

objetivos que a cultura pode atingir, o cinema novo se propôs a ser a produção de uma cultura 

nacional com o fim em si mesma, ou um fim da ação humana.  

                                                           
52 MALAFAIA, Wolney Vianna. Imagens do Brasil: o Cinema Novo e as metamorfoses da identidade 
nacional.  Tese (Doutorado) – Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil (CPDOC), Rio de Janeiro, 2012. 



52 
 

 
 

A segunda concepção que adotamos é que a estética cultural cinematográfica é a 

reprodução planejada das relações sociais. É a apreensão sensível do mundo pela imagem e 

som, capaz de alterar a relação entre o indivíduo não só com as ações políticas de seus atos, 

que podem conduzir à transformação social, como também entre sua forma de ser. Neste 

ponto, o papel do cinema novo foi reformular a estética do cinema comercial, voltado como 

um meio de alcançar um maior grau de acumulação, para revelar e reconstruir quem somos. 

Assim, buscaria ser uma cultura que integra ao desenvolvimento qualitativo da vida humana. 

Com a reconstrução de nossos padrões artísticos e culturais, a intervenção de uma nova 

estética pode contribuir no processo de conhecimento do Brasil e aproximação da formação 

cultural de nosso povo. Glauber Rocha, que teorizou o cinema novo nas produções 

audiovisuais e textuais, nos recorda que o cinema novo “discutiu ao vivo da imagem e som o 

que antes era apenas estatística”53.  

O cinema, na periferia do globo que teve acesso indireto à civilização industrial, é 

oriundo de sociedades submetidas a decisões tomadas no passado, verticalizadas ao processo 

artístico voltado à maximização de lucros. É dizer: a arte cinematográfica, assim como os 

demais segmentos culturais do Brasil, estava e está condicionada, acima de tudo, à gradual 

perda da identidade cultural em face da modernização dependente de reprodução e 

sofisticação dos padrões de consumo reduzidos a uma ínfima parcela da população.   

Ismail Xavier descreve que o cinema no século XX cumpriu seu papel de “vitrine”, ou 

seja, de constituir-se como presença cotidiana dos valores dos países centrais. Como cinema 

do subdesenvolvimento, pressionado por uma escandalosa assimetria geopolítica, o cinema 

novo, imerso no que Furtado formulou como verdadeiro processo criativo, buscou originar 

novas soluções à nossa realidade de dependência cultural.54 

Se era o colonialismo cultural o centro do debate brasileiro nos anos 50-70, Glauber 

Rocha, Carlos (Cacá) Diegues, Miguel Borges, Leon Hirszman, Marcos Farias, David E. 

Neves, Márcio Carneiro, Paulo César Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade, alguns dos 

idealizados do cinema novo, empenharam esforços para superar a estética da tradicional 
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cinematografia. Nelson Pereira dos Santos, veterano, sofisticou de igual forma seu cinema de 

autor. O escopo era criar recriar o cinema nacional para que retrata-se o Brasil e sua condição 

de subdesenvolvimento. Era romper com a farsa de uma arte e expressão cultural que 

reproduzia os padrões da matriz industrial, ainda que o processo de produção da indústria 

cultural cinematográfica no país expressasse níveis muito distintos. E não só, uma vez que o 

povo brasileiro não poderia ser forçado a ideologicamente se identificar com personagens 

inspirados no cinema norte americano, como tentaram as chanchadas e as produções da 

Companhia Cinematográfica Vera Cruz.  

Era, de igual maneira, um esforço de comunicar-se com o povo, a consolidar-se como 

fenômeno nacional-popular através de um processo que se iniciava no cinema político de 

autor, ainda que não tenha atingido tal condição. Ainda que não tenha tornado-se um 

fenômeno popular, já que não oriundo do povo, o cinema novo se desempenhou como projeto 

para uma cinematografia na periferia da civilização industrial. Materializou-se como 

expressão e recuperação da cultura popular brasileira e latino americana, eixo este tão 

essencial à superação de nossa condição de subdesenvolvimento.  

Para ser novo, o cinema precisou romper com a estrutura da estética hegemônica. E 

assim o foi, na alegoria da reinvenção política da sociedade brasileira interpretada pelo 

neobarroco. A obra do cinema de autor (quando o cineasta está comprometido com os grandes 

problemas de seu tempo) era mutilada pelos padrões mercadológicos e necessidades de 

distribuição das películas. Se o filme na civilização industrial é reduzido a ser mercadoria, no 

Brasil era a mercadoria que intensificava a dependência cultural, uma vez que produzido aos 

moldes de uma elite que tinha como arte o “bom e velho” bovarismo. O processo de produção 

artístico ia gradativamente apagando as memórias e feições populares, desta forma.  

Importa delinear que analisar o cinema novo como um movimento artístico e político 

que buscou escrever o Brasil real com suas imagens implica, a nós, compreende-lo como a 

estética do subdesenvolvimento. Pensar o elevado grau de relevância deste movimento 

cinematográfico e suas potencialidades criativas no (re)pensar um projeto de Brasil, um 

projeto nacional, não significa que os cinemas de indústria são “condenáveis”. Significa 

apenas que o filme, ou melhor, o processo de produção que o envolve, está verticalizado ao 

processo de acumulação. Cabe ao autor, o artesão desta produção, submeter-se ou não a tal 
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processo, o que é quase como uma necessidade, uma vez que dificilmente o manter a 

completa independência criativa irá resultar em um “sucesso de bilheteria”.  

O que importará à nossa análise é que os idealizadores do cinema novo optaram por 

não fazer do filme uma mera mercadoria, produzida por aspectos e complexões individuais 

que inclusive é recebida pelo grande público com afeto e identificação. De outra via não 

poderia ser, afinal a classe hegemônica de nosso país dizimou a cultura popular até que o 

povo fosse forçado a se identificar com uma estética tão distante de suas necessidades e que 

em nada lhe retratam. Em distanciamento ao bovarismo que assola a crise de identidade de 

um povo composto por diversas, que é verdadeiramente multirracial55, Glauber Rocha buscou 

compreender a estética do povo brasileiro. Contribuiu significativamente na concepção de um 

cinema constituído de ideias universais e unificadoras de um povo, na formação de um 

processo artístico que se deparava às mais diversas frustrações e obstáculos, mas 

comprometido à realidade e, de certa forma, a um projeto de país:  

Quando aceitei a profissão de fazer filmes e para isto diz a penitência de 
noventa dias numa praia deserta, sem muito dinheiro e com uma equipe 
humanamente heterogênea, só admiti aquele trabalho contrário às minhas 
ideias originais sobre o cinema porque tive a consciência exata do País, dos 
problemas primários de fome e escravidão regionais, e pude decidir entre 
minha ambição e uma função lateral do cinema: ser vínculo de ideias 
necessárias. Ideias que não fossem minhas frustrações e complexos pessoais, 
mas que fossem universais, mesmo se consideradas no plano mais simples 
dos valores: mostrar ao mundo que, sob a forma do exotismo e da beleza 
decorativa das formas místicas afro-brasileiras, habita uma raça doente, 
faminta, analfabeta, nostálgica e escravocrata. 
O exemplo não é cabotinismo, mas a franqueza de confessar que o cinema 
como veículo de ideia só pode ser honestamente aceito enquanto servir ao 
homem no que ele mais precisa para viver: pão. Se nem só disto ele vive, 
para viver de lirismo, de metafísica, de páthos (como os críticos gostam), é 
preciso antes fazer as três refeições diárias, embora que, para isto, seja 
necessário morrer em várias partes do mundo, onde esteja correndo sangue 
demasiado. 56 
 

Trata-se da visão de que o cinema, por sua força e potencialidade cultural, pode ir 
além do “fazer a arte pela arte”, que configuraria certo idealismo. Deveria, portanto, manter-
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se em diálogo com a realidade. A sociedade brasileira, cuja transformação social que altere as 
estruturas de poder era e permanece sendo latente, reclama pelo cinema do real, que não se 
omite e compreende as contradições da sociedade e do subdesenvolvimento. Caso o contrário, 
a arte será apenas a subjetividade de sentimentos de um grupo social de elevado poder, 
representando a pequena classe hegemônica que permanece adormecida em seu bovarismo. 
Este cinema permanecerá em silêncio e jamais se afrontará a superar seu subdesenvolvimento 
econômico, político e, fundamentalmente, cultural.  

 

A compreensão dos idealizadores desta geração de cineastas acerca da urgência de 

transformar as necessidades humanas do povo brasileiro em imagens e sons materializou, nas 

telas do cinema, o que Celso Furtado sistematizaria como política social, em que a política 

cultural seria seu desdobramento e aprofundamento. Para Furtado, a política social operaria 

como um mecanismo de correção das insuficiências do sistema econômico no que se refere à 

garantia das necessidades do indivíduo e da coletividade. É o fundamental para a massa da 

população, que no contexto de defasagem entre os indicadores econômicos e sociais, somente 

não será excluída dos benefícios do desenvolvimento – tido como elevação do nível de vida 

da totalidade da população – a partir de uma deliberada ação política que altere a tendência 

estrutural de caráter antissocial que opera em nosso país.57 

As mentes do cinema novo, com “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, e aqui 

me recordo das palavras de Paulo César Saraceni, fizeram da cultura um fim em si mesma, 

elevando o potencial criativo brasileiro a direcionar sua atenção às necessidades de nossa 

população. Estas que Furtado declinaria como essenciais para a sobrevivência: a alimentação 

e habitação. É que tais aspectos, que deveriam ser o norte do processo de desenvolvimento 

brasileiro, foram deixados para trás pelo dinamismo de nossa economia de mercado de 

industrialização tardia, cujo crescimento se fez com um elevado custo social, especialmente 

nos decênios compreendidos no período da ditadura militar. 

O cinema novo não só evidenciou a verdade de uma população a si própria, como o 

fez através de uma estética original, nossa. Simbolizou uma atividade cultural que “brotou da 

própria sociedade, para que se (manifestasse e desabrochasse) o gênio criativo dos 

indivíduos”. 58  E assim formou-se como um bem cultural, agregando-se ao patrimônio 
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histórico e cultural brasileiro com sua cinematografia. Tentou-se captar a lógica dos fins, dos 

valores da sociedade brasileira, para que pudessem ser incorporados no viver da população. 

Viver este que precisava ser modificado, e não seria a Companhia Cinematográfica Vera Cruz 

e sua difusão da dominação cultural que o faria, quando se trata da indústria cinematográfica 

brasileira.  

Aqui não se nega os aspectos positivos da Companhia Vera Cruz à produção 

cinematográfica nacional, que pôde contribuir ao avanço técnico dos filmes a partir das fusões 

de aprendizados com técnicos estrangeiros, inclusive norte americanos, cujo processo de 

produção detinha mais avançada tecnologia. O preço, contudo, foi antecipar a industrialização 

do cinema no Brasil59. Nem mesmo a Vera Cruz, somada à sofisticação dos padrões de 

consumo das películas, conseguiu arcar com seus estrondosos estúdios, sendo essa uma das 

razões de sua falência. A “importação” das técnicas e modo de produção cinematográfico 

norte americano era incompatível ao mercado brasileiro e ao estágio de nossa industrialização 

e desenvolvimento. Não só não teve como resultado a ambiciosa pretensão de atingir o 

mercado e padrão internacional de filmes, já que os recursos despendidos à distribuição 

internacional via Columbia Pictures não retornava à empresa, como também foi incapaz de 

produzir filmes com estética e conteúdos originais e criativos. Como esperado, a tentativa fora 

de hora de ser cinema europeu não poderia se concretizar. Falava-se do povo e, às vezes, eram 

abordadas temáticas sociais relevantes, mas estas não eram suas preocupações. O objetivo era 

agradar “artisticamente” a pequena parcela bovarista brasileira e o exterior, com personagens 

que esteticamente escondiam o homem brasileiro, sua cultura, seu ambiente e seu modo de 

falar, revalando até mesmo um olhar negativo ao povo.  

Era esse cinema, sua estética e seu fracasso que os cinemanovistas buscaram enterrar, 

para recriar uma nova experiência no cinema. O movimento foi acolhido pela Bienal de São 

Paulo em 1961, que recepcionou os filmes produzidos neste período com amplo apoio dos 

críticos, que os caracterizaram como portador de um perfil original. Ismail Xavier o define 

como: 

um cinema cujo ideário envolvia a articulação de demandas hoje bem 
conhecidas: um estilo moderno de cinema de autor, a câmera na mão, o 
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despojamento, a luz ‘brasileira’ sem maquiagem no confronto com o real, o 
baixo orçamento compatível com os recursos e o compromisso de 
transformação social.60  

Em 1961, após o Festival de Cataguases, quando já se pensava esse novo cinema, 

Glauber publicou um artigo no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, onde relatava que, 

junto à Ely Azeredo, Walter Lima Junior, Alex Viany, Sérgio Augusto e Paulo César 

Saraceni, buscavam repensar o cinema brasileiro. Parte do anseio era devido a Humberto 

Mauro, que, por sua originalidade e criatividade, deu grande causa a este pensar. Se a tradição 

de Mauro ultrapassava a estética única, estudá-lo significava pensar o filme como expressão 

do homem brasileiro, e não a partir das fórmulas de indústria. Na época, produzir com poucos 

recursos tanto era possível que Mauro havia filmado, com recursos mínimos, parte dos 

melhores filmes brasileiros. Desta perspectiva, foi formulado o princípio de produção do 

cinema novo universal como a criação de um filme anti-industrial, definido por Glauber como 

o “filme que nasce com outra linguagem, porque nasce de uma crise econômica – rebelando-

se contra o capitalismo cinematográfico, das formas mais violentas no extermínio das 

ideias”.61 Humberto Mauro era para Glauber uma referência do que se convencionou chamar 

de “protocinema novo”, concebido do cinema de autor – diretor como força criativa da 

película – de baixa produção, coligado a uma perspectiva modernista e nacional.  

A importância do plano – trecho de um fotograma, uma cena, ininterrupta ou sem 

cortes – no cinema novo não é um preciosismo ou uma mera formalidade. É por isso que 

optamos por destacá-la, devido à importância que assume como uma das essenciais 

características do cinema novo: o plano será aquilo que conecta o artista a seu diálogo com a 

realidade. É, portanto, “uma relação dialética que o leva à crítica e a práticas transformadoras. 

É um problema de verdade e de moral; é ser autor; é fazer cinema novo contra o cinema 

mecânico”.62 

O fazer cinema novo e sua estrutura vão, em sua trajetória, aproximando-se ao projeto 

nacional desenvolvimentista. Enquanto havia na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, até 

a década de 1950, amadorismo, estrangeirismo e autossuficiência, os ideários do cinema novo 
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detinham a exata dimensão de que à indústria cinematográfica era necessário planejamento, 

consciência e perspectivas culturais. O que se pode ver é que a Vera Cruz, assim como outras 

produtoras, foram experiências denunciadoras do que veio a ser um falso cinema de autor, que 

em sua verdade escondia a realidade brasileira que “buscava retratar”. É o que, para Glauber, 

se viu nos anos iniciais de Alberto Cavalcanti e Lima Barreto em o Canto do Mar e Os 

Cangaceiros, respectivamente. Para o crítico e cineasta, estas e outras obras folclóricas 

abordaram temáticas sociais fundamentais, mas desprovidas de senso crítico. Não se nega a 

notoriedade e experiência de Cavalcanti, cineasta que inspirou diretores britânicos e ao redor 

do mundo. Faltou somente ter aproveitado a técnica dos elementos importados que detinha, e 

ter articulado a atuação de cineastas comprometidos com a expressão do povo na Companhia.  

O fracasso deste “fazer cinema brasileiro”, dessincronizado com o estágio cultural 

avançado do Brasil há época, destoou de uma estética cinematográfica nacional que vinha se 

definido desde 1920, com, dentre outros, Humberto Mauro, grande cineasta brasileiro. No 

entanto, Mauro foi relegado e sua contribuição à cultura nacional não se materializou da 

forma que deveria. Os interesses de mercado da indústria cultural, firmados a partir de centro 

de decisões externos, impediram uma maior atuação e contribuição cultural da estética 

brasileira executada por Mauro, assim como Adhemar Gonzaga, Mário Peixoto, Alex Viany, 

dentre outros diretores comprometidos e que fariam filmes de qualidade elevada e sob o 

retrato do nacional.  Este vazio de uma cultura comprometida a seu povo e nação deu espaço a 

cineastas submetidos à cultura estrangeira, que pretendiam alcançar uma expressão nacional 

“de baixo para cima”, apesar da evidência de que uma expressão popular somente poderia 

surgir de forças vivas da tragédia do subdesenvolvimento e de cineastas integrados neste 

processo de superação. 63  

A Vera Cruz deixou, mentalmente, um legado de filmes que repetiam à exaustão 

temas nacionais, mas que em quase nada contribuíram para nacionalizar a arte e cultura 

brasileira através de sua expressão popular. Não pôde, ou não se condicionou, a responder a 

relegada questão de furtado: afinal, quem somos e o que nos une? 

Em contraponto, essa elite intelectual se preocuparia e embarcaria na elaboração de 

uma estética crítica ao subdesenvolvimento, materializada no movimento do cinema novo. O 
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período histórico de início deste movimento era aquele que impulsionou a potencialidade 

criativa de seus teóricos: a campanha presidencial de 1955, de Juscelino Kubitschek. Foi o 

momento no qual a ideologia desenvolvimentista se incorporava na retórica do governo e na 

cultura que enxergava a necessidade de superação do colonialismo mental do povo brasileiro.  

O cinema novo tentou retratar o povo, expor sua face ao Brasil e ao mundo, 

demonstrando as problemáticas sociais do subdesenvolvimento brasileiro que deveriam ser 

enfrentadas. Tal enfrentamento se daria em um projeto nacional de desenvolvimento. 

Distintas dos Centros de Cultura Popular (CPC), criado pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE) em 1962, e das produções cinematográficas de até então, os filmes do cinema novo 

não operaram sob estereótipos que banalizam a vida social. O povo era o personagem 

principal, mas dessa vez não estava ausente nas tramas. Tal característica se deve a estética 

cultural de suas obras, cujos padrões rompem estruturalmente com o do centro, em uma 

perspectiva nacional. É possível entender o cinema novo, portanto, como um projeto que 

estrutura propostas para superar o subdesenvolvimento cultural e cinematográfico brasileiro.  

Da mesma forma, posto que oriundo de uma estética e críticas articuladas e 

planejadas, serve à formação da cultura nacional, a partir de sua tentativa de conscientização e 

posterior compreensão do homem brasileiro e suas necessidades. Em sua maior compreensão, 

a formação da cultura brasileira constitui-se como um dos mais substanciais eixos do projeto 

de formação nacional, a qual para Furtado poderia ser finalizada pelo Estado brasileiro, apesar 

das limitações e contradições estruturais, para enfim superar o subdesenvolvimento em suas 

mais diversas dimensões. 

 

 

 

 

 

3.2. A face do subdesenvolvimento brasileiro no cinema: estética da fome 
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"A grande força do Cinema Novo foi justamente ter se voltado 
para o Brasil, procurando temas e personagens brasileiros e 
constituindo uma estética brasileira, baseada em suas próprias 
limitações econômicas." 

 

Inácio Araújo64 

 

Apesar de sua inicial maior aproximação à corrente socialista no âmbito econômico e 

político, em sua dimensão anti-imperialista, o cinema novo era fruto também do nacional 

desenvolvimentismo que, já amadurecido nos anos anteriores, atingiria seu auge com o 

planejamento do país e o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. O pensamento econômico 

do período se caracterizou, sobretudo, por planejar e aprofundar a industrialização, ampliar a 

infraestrutura de bens e serviços e garantir as importações necessárias, tudo a proporcionar a 

ininterrupção do processo de desenvolvimento.  

Resurgia o debate nacionalista no governo, a partir do início da década de 60, em 

retomada após a campanha do petróleo em 1952. O pensamento econômico nacional 

desenvolvimentista, que em alguns pontos se viu acompanhado pelos socialistas, recuperou o 

discurso de defesa do monopólio da Petrobrás e do controle estatal de produção e distribuição 

de energia elétrica, além de outros setores estratégicos. Foi dada importância ao controle das 

remessas de lucro, identificadas como principal fator que implicava nas dificuldades do 

balanço de pagamentos. As propostas ortodoxas do FMI (Fundo Monetário Internacional) 

foram compreendidas a partir de sua relação ao imperialismo visto que, na prática, 

representavam uma oposição ao desenvolvimento industrial brasileiro, que se encaminhava no 

processo de superação da dependência econômica. 65 

O objetivo comum que fez inflamar a geração de artistas e críticos do cinema novo era 

definido e perfeitamente arquitetado. O papel que desempenhou o Estado a partir da metade 

da década de 1950 influenciou no viver da população e teve estrita relação ao planejamento 

cultural do cinema novo, em desvendar e compreender a realidade brasileira de sua época. Ao 

mesmo tempo em que buscava romper com os padrões de dominação do centro, resistir ao 
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desenvolvimentismo. Op. Cit., pp. 401-405. 



61 
 

 
 

imperialismo e sobretudo, recriar o gênio criativo que acompanhava uma vontade social e 

política de transformação. Do resgate ao modernismo germinado em 1920 e da antropofagia 

cultural, manifestada na mesma época, o cinema novo fez-se mais. Ampliou-se à temática 

nacional-popular66. 

Da mesma forma que nos lembraria do potencial criativo que podemos alcançar, 

coligado às nossas necessidades, esse nacional-popular se associa ao intento de refazer o 

Brasil. E para isso o cinema novo, da mesma forma que outros movimentos políticos e 

culturais, iria planejar uma estética-cultural própria, capaz de se associar à conjuntura 

nacional e contribuir, culturalmente e por esta via, em seu desenvolvimento.  

 As ideias desenvolvimentistas de Furtado apresentavam elementos estruturalistas em 

seu pensamento econômico, no qual o planejamento surge como indispensável para a 

eficiência da industrialização em um país periférico. As razões consistiam na análise de que 

países nesta condição apresentavam problemas gerados pro sua heterogeneidade estrutural, 

como vimos, e pela rigidez e reduzida diversificação de seu processo produtivo (aparelho 

reprodutivo). Da mesma forma que as compreensões desenvolvimentistas e o estruturalismo 

de Furtado expressaram-se no campo econômico e político brasileiro nas décadas de 50 e 60, 

é possível compreender que o planejamento se reafirmaria no campo cultural, ainda que de 

forma não deliberada pelos cinemanovistas.  

Explico meu raciocínio da seguinte maneira. O estruturalismo de Furtado não só 

distinguiu-se do desenvolvimentismo nacionalista e demais correntes de pensamento 

econômico67 e político. Mas também: 

Seu estruturalismo o orientou na proposta de subordinação da política 
monetária à política de desenvolvimento e na proposta de planejamento e de 
intervenção do Estado em suporte à industrialização. Combinado ao seu 
entusiasmo político por reformas sociais – ou, talvez, sobredeterminado por 
esse entusiasmo –, orientou-o também no sentido de argumentação por uma 
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melhor distribuição de renda, no nível pessoal e regional, e por uma reforma 
agrária68.  

A concepção e de planejamento no Brasil surge inicialmente por Roberto Simonsen, 

que desempenhou essa defesa até sua morte em 1947. Após, Furtado conferiu nova 

legitimidade à questão. Consolidou-se em 1962 a ideia de que o desenvolvimento e a 

industrialização brasileira dependiam do controle dos agentes nacionais acerca das decisões 

fundamentais à economia do país. Dai a consequente e indispensável participação estatal ma 

captação e alocação de recursos, que se daria através do sistema de planejamento abrangente e 

investimentos estatais. Surgia também a necessidade de controle do capital estrangeiro e uma 

política disciplinadora da entrada desses capitais. Tal metodologia de planejamento integral 

foi a adotada no estudo cepalino aplicado no Brasil, por Furtado e Regino Botti, que em 1953 

definiu a formação do Grupo Misto Cepal - BNDE. Poucos meses depois, evidenciou-se a 

relevância da Cepal à ação estatal, quando o estudo (apesar de sua característica do tipo 

“setorial”, e não integral) foi utilizado como fonte de informações à elaboração do Plano de 

Metas, cujo um dos coordenadores foi Roberto Campos, no governo Kubitschek.  

A questão do planejamento para Furtado se estendeu em suas obras, dos anos 50 e 

início dos anos 60, para significar uma acentuada preocupação com os problemas sociais e 

defesa de reformas. Era atribuída a significação do processo de industrialização como 

estruturalmente associado à questão do desenvolvimento, cujo objetivo e finalidade deveriam 

solucionar os problemas sociais básicos. Como visto no início deste trabalho, as teses 

furtadianas iriam, especialmente a partir de 1964, orientar suas preocupações para a 

reestruturação agrária e a redistribuição de renda, como reformas indispensáveis para a 

reorientação do próprio estilo de desenvolvimento das forças produtivas brasileiras69.  

Em paralelo aos estudos desenvolvimentistas acerca da relação entre distribuição de 

renda e crescimento econômico, o cinema novo se constituía como uma reflexão. Da 

necessidade do subdesenvolvimento ir às telas dos cinemas e da TV, em filmes que lutavam 

contra a indústria cinematográfica ser guiada puramente pelos interesses do mercado (externo, 

sobretudo). Estes interesses que dominavam a indústria cultural que crescia em larga escala 

eram vistos pelos cineastas autores como uma parte do sistema reprodutor da pobreza e 
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desigualdade brasileiras. Era necessário mostrar a realidade, para que a cultura libertasse seu 

povo, que agora era revelado pelas câmeras, consolidando os objetivos de um projeto de 

desenvolvimento nacional, em oposição à modernização conservadora. Dai surge a estética da 

fome: a estética da desigualdade social. Do luxo inexistente que era projetado na imagem do 

povo e seu território pelo cinema industrial, o cinema novo foi ao lixo para revelar a verdade 

da fome brasileira, da favela ao sertão. Tudo a evidenciar o que Furtado projetava como norte 

ao desenvolvimento, que deveria preocupar-se, acima de tudo, em lidar com os fatores 

institucionais que impediam sua consolidação.  

A estética da fome foi o projeto que guiaria os objetivos da geração do cinema novo e 

caracterizaria sua “trágica originalidade”. Era a preocupação em relevar a fome e a miséria do 

povo brasileiro como um sintoma alarmante, mas também o nervo, a estrutura de sua própria 

sociedade. Se nossa maior miséria sentida é a fome, era preciso compreende-la para somente 

então supera-la. O cinema poderia ser mercado, mas não só: a cultura deveria alcançar suas 

percepções e dimensões do real, para assim retratar o povo, recordar de onde viemos e para 

onde devemos seguir. A estética da fome era a fusão da técnica cinematográfica e do 

imaginário social criado, a libertar o telespectador a partir de sua própria verdade. Para uma 

melhor compreensão de sua relevância, destacamos excepcionalmente um trecho mais extenso 

de seu manifesto: 

De Aruanda a Vidas Secas , o Cinema Novo narrou, descreveu, poetizou, 
discursou, analisou, excitou os temas da fome: personagens comendo terra, 
personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, 
personagens matando para comer, personagens fugindo para comer, 
personagens su jas, feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, 
escuras: foi esta galeria de famintos que identificou o Cinema Novo com o 
miserabilismo tão condenado pelo Governo, pela crítica a serviço dos 
interesses antinacionais pelos produtores e pelo público – este último não 
suportando as imagens da própria miséria. Este miserabilismo do Cinema 
Novo opõe-se à tendência do digestivo, preconizada pelo crítico-mor da 
Guanabara, Carlos Lacerda: filmes de gente rica, em casas bonitas, andando 
em carros de luxo: filmes alegres, cômicos, rápidos, sem mensagens, de 
objetivos puramente industriais. Estes são os filmes que se opõem à fome, 
como se, na estufa e nos apartamentos de luxo, os cineastas pudessem 
esconder a miséria moral de uma burguesia indefinida e frágil ou se mesmo 
os próprios materiais técnicos e cenográficos pudessem esconder a fome que 
está enraizada na própria “incivilização”. Como se, sobretudo, neste aparato 
de paisagens tropicais, pudesse ser disfarçada a indigência mental dos 
cineastas que fazem este tipo de filme. O que fez do Cinema Novo um 
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fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de 
compromisso com a verdade; foi seu próprio miserabilismo, que, antes 
escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60; e, se 
antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como 
problema político.70 

Especialmente na primeira fase do cinema novo, o viés do nacional estava presente na 

miséria, fome e violência, retratadas no conteúdo e na linguagem estética dos filmes, que se 

evidenciava no neo realismo inspirado do cinema italiano, em sua produção e concepção. Se o 

país, no final dos anos 50 e início dos anos 60, retomava seu processo de desenvolvimento e 

industrialização, o cinema ainda não detinha o avanço tecnológico a possibilitar uma 

sofisticada produção. O cinema novo fugiu dessa contradição, de ser cinema desenvolvido em 

um país que ainda não o era, adotando produções mais baratas. O que não significa que o 

elemento qualitativo era inferior às produções nacionais anteriores, pelo contrário. A fome era 

o elemento em observação e a própria estrutura dos filmes, reflexos do Brasil que ainda estava 

em processo de desenvolvimento. Tal característica, por sua vez, o tornou ainda mais original 

e potencialmente criativo.  

Quando Glauber define a metáfora da estética da fome, que será designada como a 

própria estética e eixo do cinema novo, significa dizer que seus filmes discursavam para o 

Outro, no intento de conscientizar o colonizador ou o colonizado que ainda se vê com os 

olhos do colonizador. Nessa lógica, Glauber teria uma segunda conclusão, de que “a mais 

nobre manifestação cultural da fome é a violência”, quando o cinema se proclamaria pela sua 

violência simbólica aos padrões da indústria internacional e pela negação de um conceito e 

linguagem vigente.71  

A atitude do intelectual face à colonização se viu presente na realidade brasileira no 

campo cultural e político na década de 60. Frantz Fanon estabelece fases do processo da 

superação da colonização em seu âmbito cultural: a primeira é imitativa, quando o indivíduo 

produz segundo o padrão da metrópole; a segunda é a transformação à rejeição daquela 

cultura, quando ocorre a imersão às tradições de sua própria, para recuperar e preservar sua 

identidade. Aqui, o intelectual deveria ter o cuidado em não se perder na conformação e 
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esvaziamento dos costumes, que devem ser adequados às necessidades do presente de sua 

sociedade. Por fim, a terceira fase passa a ver em seu passado e nas verdades de sua nação, 

sua realidade atual, ao passo que a luta pela libertação e soberania passa a ser o processo 

fundamental para que a cultura nacional se renasça, em sua imaginação e formas de 

expressão72.  

Estas atitudes se fizeram presentes em nosso processo histórico, e olhando ao caso 

brasileiro, no cinema a estética da fome pôde ser a estética da violência, que viria a alcançar a 

via de libertação da cultura nacional e seu processo criativo: “a estética da violência, antes de 

primitiva, é revolucionária”. Os filmes se farão como respostas a demandas do campo 

político, econômico e social. A fome, como define Ismail Xavier, é a própria forma do dizer. 

É carência que deixa de ser obstáculo ou reprodução, para ser o próprio elemento construtivo 

da produção cinematográfica e sua representação cultural, formando-se uma: 

estratagema capaz de evitar a simples constatação passiva ‘somos 
subdesenvolvidos’ ou o mascaramento promovido pela imitação do simples 
modelo imposto que, ao avesso, diz de novo ‘somos subdesenvolvidos’. A 
estética da fome faz da fraqueza a sua força, transforma em lance de 
linguagem o que até então é dado técnico. Coloca em suspenso a escala de 
valores dada, interroga, questiona a realidade do subdesenvolvimento a partir 
de sua própria prática73.  

Coligada a tal perspectiva estava a dimensão da cultura popular no cinema novo. 

Recuperou-se o significado de cultura popular, que até então estava sendo vendido como arte 

e ciência a partir de conceitos vagos e indeterminados do “nacional-popular”, cujo 

nacionalismo na verdade se via em contradições, as quais a crítica pós 1964 de Terra em 

transe de Glauber iriam apontar, como interpreta Ismail Xavier. Nesse contexto, as discussões 

do que seria a tal cultura popular estavam aprisionadas nos grupos intelectuais e produtores de 

arte, que a relegaram a alienação de um povo e anularam tudo aquilo que não fosse vinculado 

ao político. Foi o que se viu especialmente nos Centro Populares de Cultura, Ferreira Gullar e 

outros, ao rejeitarem o popular reinventado, antropofágico e, por isso mesmo, por vezes 

revolucionário. Neste conflito e dessincronização ao processo de desenvolvimento nacional e 

interesses do povo, alguns filmes do cinema novo foram alvos de críticas, advindas inclusive 
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de Jean Claude Bernardet, acerca de suas aproximações ao que seria o conceito equivocado de 

populismo, como paternalismo e não diálogo. No entanto, na batalha pelo cinema de autor e 

na oposição ao didático-instrumentalismo dos eixos culturais da década, de modo geral a 

maioria dos cineastas desta geração buscaram fazer de seu conteúdo e estética a cultura 

popular, que de fato dialogava com o povo. Glauber, por exemplo, funde a segunda e terceira 

fase do processo de Fanon, ao representar o popular, afastando-se de seu esvaziamento e 

simples aspecto comunicativo, para enfrentar problemáticas e contradições que se relacionam 

entre as tradições, questões sociais e necessidades atuais74. 

É o que se analisa do primeiro longa-metragem dirigido por Glauber Rocha, em 1962: 

Barravento. Quando pescadores e moradores de uma aldeia da Bahia recebem a volta de 

Firmino (Antonio Pitanga), um de seus que havia se mudado para a cidade, inicia-se um 

processo de transformação. O menino que agora era homem e havia estudado entra em cena 

para alertar seu próprio povo da exploração e condições precárias de vida a qual eram 

submetidos. Os elementos de alienação, frequente à crítica da época, e religiosidade estavam 

presentes nas imagens e sons, quando a aldeia era submetida à incapacidade de percepção da 

necessária transformação social. O Mestre (Lidio Silva) da aldeia, que organizava o trabalho, 

o era porque consagrado religiosamente por Iemanjá. Ao meio da paisagem real da praia de 

Buraquinho, onde o filme foi gravado com a câmera na mão, e as tradições culturais daquele 

povo, Firmino é a desordem da comunidade, ao passo que seu mestre, substituído por uma 

nova “santidade”, Aruã (Aldo Teixeira), deverá manter a ordem da aldeia. 

Os episódios que se sucedem vão revelando as explorações, lamentos da vida e fome 

do sertão que permanecem presentes no litoral nordestino. Estão presentes também as 

temáticas da lutas pela sobrevivência, cultura e tradições ancestrais (os moradores da aldeia 

são descendentes de escravos africanos cruelmente trazidos à Bahia), tudo sob uma estética 

que da miséria faz-se arte, criação e solução. As repetições dos discursos libertadores de 

Firmino, em cortes sob a disposição teatral-didática na mise-en-scène, o isolam dos demais 

elementos até então em cena. O protagonista fala, dirigindo-se ao espectador, sua percepção 

da transformação em curso no Brasil à época, e tais afirmações vão ao longo do filme 

conscientizando Aruã. Diante dos mecanismos de exploração trazidos às cenas, tal 

                                                           
74 XAVIER, Ismail. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. Op. Cit., pp. 189-190. 
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conscientização é dada ao espectador como algo positivo, fruto de desenvolvimento e 

progresso social.  

Da análise brilhante análise de Ismail, se barravento, como introduz o letreiro do 

filme, é “o momento de violência, quando as coisas da terra e mar se transformam, quando 

no amor, na vida e no meio social ocorrem súbitas mudanças”, Firmino é, desde sua abrupta 

chegada até sua saída de cena, um barravento. É o orquestrador de toda dinâmica que molda o 

clímax do filme que antecede a luta teatral e simbólica entre seu personagem e Aruã, e resulta 

na mudança de seu pensamento: da imagem do passado de sua sociedade, irá construir a 

transformação do presente desigual, transformação esta que ainda não havia chegado no 

litoral (e sertão) nordestino.  

Entretanto, também era, em si, a composição de fusões de elementos ancestrais e 

religiosos. Firmino é fiel às suas crenças, uma vez que paradoxalmente, todas suas ações 

conduziam a revelações e mudanças que “só gente como Aruã pode resolver”. 

Simultaneamente, quando Cota (Luíza Maranhão) - companheira sua que irá auxiliá-lo a 

“revelar a verdade” de que Aruã não é santo – o questiona acerca da lenda da aldeia: “quem 

toca em Aruã morre”, Firmino irá aclamar discursos como: “morre nada, o que mata é fome, 

bala e chicote”.  As contradições, necessidades e problemas dos personagens são constantes e 

podem ser percebidos como próprios da expressão de Barravento: uma experiência, que de 

igual forma adotada em outros filmes do movimento, era desafiadora de um projeto de 

transformação e reformação da cultura nacional, que serviria ao processo de desenvolvimento 

em curso e assumiria seu potencial criativo. Essas contradições, fruto de nossas origens, 

história e necessidades do presente, aparecerão com frequência no processo criativo de 

Glauber Rocha, que contribuíram a revelar nossos “pontos cegos” e, deste ponto de partida, 

contribuirá ao pensar nosso rumo.  
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2.3. O retrato da dependência interna: a desigualdade regional e o Nordeste viram 

imagem e som, mas o sertão não vira mar 

“Nos anos 53 e 54 houve uma seca da muléstia no sertão nordestino. O 
Brasil ficou cheio de arapucas: ‘ajuda teu irmão! Uma esmola pro flagelado 
nordestino, qualquer coisa serve. Dinheiro! Camisa velha, sapato velho, 
tudo serve.’ Eu e Zé Dantas protestamos e gritamos bem alto: ‘Seu doutô os 
nordestino têm muita gratidão. Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão. 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são. Ou lhe mata de vergonha ou 
vicia o cidadão’. Um deputado do povo bradou do parlamento nacional 
‘senhor presidente, este baião de Gonzaga e Zé Dantas vale por mais de 
cem discursos, e tenho dito’. E agora eu louvo bem alto, o nome daquele que 
criou a SUDENE: obrigado Juscelino!”75 

 

O pensamento econômico nacional desenvolvimentista, intervencionismo estatal na 

economia, estatizações e intensa industrialização pesada da Era Vargas são interrompidos em 

1945, com o final do governo e a conturbada eleição de Dutra, quando se inicia no pós-guerra 

um breve período liberal 76 . Posteriormente, com a reeleição de Getúlio, agora com a 

plataforma popular e democrática serão equacionadas fontes de financiamento para a 

infraestrutura: energia elétrica, gestão do petróleo com a Petrobras e desenvolvimento de um 

modelo rodoviário de integração do país. Criaram-se as instituições estatais que apoiaram o 

grande desenvolvimento, como também houve o aumento do salário mínimo, crescimento da 

indústria automobilística com a Fábrica Nacional de Motores (FNM), química pesada com a 

criação da Álcalis, Petrobrás e o então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), entre 1950 e 1954.  

Vargas consagrou um verdadeiro pacto entre a oligarquia nacional, atrasada, e os 

setores mais modernos. Da aliança entre o PTB e o PSB (este que encapava todas as 

oligarquias periféricas do Brasil) celebrou o Estado desenvolvimentista brasileiro, 

perfeitamente moderno em certas dimensões, e arcaico em outras muitas. Carlos Lacerda já 

propagava nos veículos de comunicação, antes de Vargas ser reeleito, o que classificou como 

necessidade de articulação de um golpe. Era o contexto da guerra fria. Vargas passa a 

                                                           
75 Luiz Gonzaga, em discurso realizado na apresentação musical do álbum “A viagem de Gonzagão e 
Gonzaguinha”, 1994.  
76 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo, trad. Ismênia Tunes Dantas. 13ª Ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2003, pp. 69-99. 
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enfrentar no Brasil uma direita altamente articulada, associada a ala conservadora do exercito 

brasileiro anticomunista, que inclusive atribuiria à Vargas o título de agente do comunismo 

internacional, assim como Jango o seria. Tal categoria, somada à corrupção e outros aspectos 

da conjuntura, levariam ao suicídio de Vargas.  

Já no período subsequente, a ideologia desenvolvimentista seria novamente 

incorporada à retórica do governo Juscelino Kubitschek (1956-1964), que se faria em 

audaciosos cinquenta anos em cinco. A estabilidade política do governo, decorrente da 

conjuntura favorável entre o Exército brasileiro e o Congresso, convergiram para o êxito da 

implementação e execução do maior instrumento de planejamento brasileiro: o Plano de 

Metas.  Utilizando-se do capital estrangeiro, e de certa maneira permitindo inicialmente que a 

inflação não fosse controlada, fez uma conciliação, certo pacto entre todos os setores sociais 

brasileiros, a permitir uma continuidade do ciclo de industrialização. O período revelou 7,4% 

de taxa média anual de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e a expansão industrial 

situou-se em 10,1%. Do que se extrai da teoria cepalina, foi a fase em que o processo de 

substituição de importações como motor do crescimento se aprofundou. De outra análise, a 

fase era tida como a inicial do primeiro ciclo de crescimento do país gerado endogenamente, 

através da “dinâmica global de acumulação engendrada pela interação ente os setores de bens 

de produção e bens de consumo”77. 

Maria conceição Tavares define o período como prospero e impulsionador de anseios, 

que culminaram na criação da bossa nova e do cinema novo.  Das artes, literaturas, 

arquitetura, à construção de Brasília, abertura do desenvolvimento para o Oeste, caracterizam 

o período intensamente estimulante ao processo criativo. Foi quando Darcy Ribeiro escreveu 

que o Brasil seria uma democracia e uma civilização original dos trópicos.  

No governo JK deu-se continuidade ao plano de Vargas de marcha para o Oeste, ao 

transferir a capital brasileira do Rio para o interior do Brasil. O projeto de Juscelino 

completou o desenvolvimento da industrialização pesada que se iniciara com Getulio, mas 

dentro das condições possíveis e democráticas, sobretudo.  

A conjuntura política que tornou possível a execução do Plano de Metas o fazia 

limitar-se, no entanto, a um projeto urbano industrial, da elite, e não de uma sociedade. 
                                                           
77  BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo. Op. Cit. pp. 401-402.  
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Voltava-se a transformar o país em uma nova potencia regional, desenvolver as forças 

produtivas, substituir importações, o que só foi possível diante do arcabouço de Vargas, 

incluindo os direitos trabalhistas e regulamentação das relações de trabalho. No nordeste, o 

que restava ainda o eixo violência e desigualdade entre aqueles que não tinham o direito de 

propriedade. É o que veio a ser retratado pelo conjunto de filmes do cinema novo em seu 

primeiro período, através de sua influencia do neorrealismo italiano e nouvelle vague 

francesa, nas ficções documentais características do movimento, de revelação ao homem da 

sua própria condição. Ainda era o povo nordestino deserdado da terra, sujeito a relações quase 

feudais de produção. Eram relegados ao (não) enfrentamento do grande latifúndio. 

Diante desta realidade é que Furtado escreveu, em 1961, Desenvolvimento e 

Subdesenvolvimento. Enquanto parte do país se desenvolvia, outras grandes regiões eram 

relegadas à intensificação do subdesenvolvimento, regional. Era possível, portanto, que se 

reproduzisse o subdesenvolvimento ainda que simultaneamente se desenvolvesse o país. 

O movimento cultural que daria início às ideias do Cinema Novo buscou intensificar o 

olhar à desigualdade regional, que da miséria de um povo enxergou a acentuada urgência de 

projetar seu desenvolvimento. No campo econômico e político, estas necessidades do povo 

brasileiro passaram a ser analisadas e estudadas pelo GTDN (Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste). Criado por JK e dirigido por Furtado, junto a importantes 

congressos e seminários organizados há época, ampliou o enfrentamento às desigualdades 

regionais, sobretudo voltando-se ao desenvolvimento nordestino.78 

Quando o Estado brasileiro assume a tarefa de ser o principal promotor do 

desenvolvimento, bem como de direitos sociais que objetivam a melhora qualitativa da vida 

humana, deverá enfrentar as desigualdades regionais. A partir das teses furtadianas, restou 

possível compreender o desigual processo de desenvolvimento brasileiro, agravado pela 

“herança regional” resultada de nosso processo e evolução histórica. Desta concepção, os 

problemas e demandas nacionais somente podem ser estudados quando levado em 

consideração os desequilíbrios regionais: o caso do Nordeste é, portanto, um reflexo da 

exclusão social que se deu durante o desenvolvimento brasileiro. 

                                                           
78  BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo. Op. Cit. pp. 406-407. 
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As teorias elaboradas por Albert Hirschman, Gunnar Myrdal e François Perroux 

influenciaram a política brasileira de desenvolvimento regional. No entanto, foi sobretudo os 

estudos cepalinos, elaborados no diagnóstico de Furtado para tentar solucionar a questão 

nordestina publicado em 1959 sob o título “Uma política de desenvolvimento econômico para 

o nordeste” que tiveram influencia direta na atuação do Estado, inclusive em função de sua 

análise de necessária integração planejada. A questão regional é diretamente ligada ao Estado 

brasileiro pois somente o Estado, por sua forma federativa e seu poder político, pode planejar 

políticas públicas que afetam a distribuição de renda no Brasil. O não planejamento integrado 

da economia conduz ao agravamento das desigualdades sociais, o que torna fundamental uma 

política deliberada para que o processo de desenvolvimento não resulte na intensificação e 

ampliação das concentrações de renda regionais79.  

No momento que precede à criação da SUDENE (Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste), os órgãos federais existentes não tinham como finalidade o 

planejamento do desenvolvimento regional. O problema do Nordeste era restrito às secas, a 

qual o Estado brasileiro buscava solucionar por meio de políticas de caráter assistencial. O 

apoio à exportação de açúcar, investimento em infraestrutura na construção de estradas e 

açudes, por exemplo, eram decorrentes dos interesses de latifundiários, de modo que não se 

formulavam como políticas regionais.  

Até 1950, a atuação Federal no Nordeste era reduzida a isolados e não articulados 

múltiplos organismos, em virtude essencialmente ao fato de ser o problema nordestino 

avaliado como exclusivamente regional, além da presunção de que não constituía nenhum 

entrave ao desenvolvimento industrial do centro dinâmico estendido do eixo Sul-Sudeste.  Foi 

somente com a criação da SUDENE em 1959 que se programou de fato a política econômica 

e de desenvolvimento para o Nordeste. Foi quando a intervenção do Estado alterou seu 

próprio modelo e profundidade, indo da percepção exclusiva da seca ao subdesenvolvimento, 

que por sua vez tem o efeito de agravar os problemas da seca e demais enfrentamentos da 

região. A saída passou a ser o planejamento do desenvolvimento, que se daria através das 

reformas sociais.  

O Decreto 40.554 de 14 de dezembro de 1956, ligado ao Conselho de 

Desenvolvimento, criou o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). 
                                                           
79 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. Op Cit, pp. 65-67. 
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Entretanto somente em 1958, após o aprofundamento das tensões políticas e sociais, além da 

seca do mesmo ano e a atuação das Ligas Camponesas, uma política concreta de 

desenvolvimento se concretizou com a “Operação Nordeste”, através do GTDN, a qual o 

presidente Juscelino Kubitschek encarregou a Celso Furtado a coordenação dos estudos.  

O relatório “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste” já 

revelava que um dos principais objetivos da política de desenvolvimento deveria ser evitar a 

intensificação das desigualdades e perpetuação do dualismo de sistemas econômicos isolados 

e antagônicos. Tal dualismo se caracterizava pela coexistência de modos de produção 

capitalistas e modos de produção não capitalistas (de subsistência) em um mesmo sistema de 

produção subdesenvolvido, de modo que a interdependência entre ambos tenderia a perpetuar 

os elementos pré-capitalistas, a impedir a superação do subdesenvolvimento80.   

Outro principal problema a ser enfrentado era que a política nacional de 

desenvolvimento estaria intensificando as desigualdades regionais, cujas inversões federais 

dirigidas à região nordestina, de cunho assistencialista, não alteravam as estruturas de 

produção nordestinas, que somada aos fatores naturais (como a seca e escassez de terras 

agricultáveis) contribuíam a agravar a desigualdade de ritmos de produção das regiões. Se na 

concepção da Cepal quanto menos desenvolvida a economia, menos diversificada era a 

estrutura produtiva, a depender ainda mais do exterior (ou, no caso do Nordeste, a depender 

do eixo Centro-Sul) para obter produtos industrializados e tecnológicos, a industrialização 

deveria ser o novo setor dinâmico da economia nordestina. Esta superaria o atraso das 

estruturas produtivas da região, resultaria empregos, capitais que circulariam nas demais 

regiões, além de uma classe dirigente nova e de caráter transformador81.  

A agricultura da região, somada à problemática do encarecimento de alimentos, 

implicavam na necessidade de formular a reestruturação da agricultura nordestina, sob uma 

utilização mais racional dos recursos escassos de terra e água como um pré requisito à 

industrialização da região. Ou seja, a política de desenvolvimento deveria ser relativa às 

condições físicas e climáticas, adaptando-se a economia ao semiárido, a lidar também com a 

problemática de oferta de alimentos, resultado de uma seca que atingia a lavoura de 

                                                           
80 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. Op Cit, pp. 96-98.  
81 Idem, pp. 99-100. 
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subsistência e da assistência de açudagem que, desassociada ao mercado de alimentos, 

beneficiava a agropecuária em detrimento da população local82.  

Apresentando um viés predominantemente político, o relatório demonstrava que o 

problema do nordeste ia muito além da seca: eram a miséria e o subdesenvolvimento. 

Ressaltava a necessária “transformação da estrutura econômica e produtiva da região, e, 

implicitamente, por razões de estratégia política, das péssimas condições sociais, causadas, 

entre outros motivos, pelo regime de concentração fundiária”83. 

O Decreto 45.445 de 1959 transformou o GTDN no Conselho de Desenvolvimento do 

Nordeste (CODENO), órgão intermediário que implementaria a política de desenvolvimento 

regional enquanto o projeto de lei de criação da SUDENE, proposto por JK, ainda não era 

aprovado. A SUDENE foi criada no mesmo ano, sob extrema resistência do poder oligárquico 

local, que via na unidade do órgão federal uma ameaça de esvaziamento do DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) e, por consequência, à manutenção do 

poder desta elite. Sob o cunho político de seu plano de desenvolvimento, ao unir os estados da 

região, a SUDENE passaria a ter influencia nos centros nacionais de decisão. Seria a unidade 

de ação política que comandaria os órgãos governamentais do Nordeste, a partir de objetivos e 

diretrizes comuns estabelecidos pelo GTDN. A SUDENE atuou através de seu Conselho 

Deliberativo, para que houvesse a atuação direta das unidades federadas, a influir nas decisões 

de política nacional, bem como fosse possível lidar com as questões regionais particulares.  

O contexto político e social proporcionado pela SUDENE, que assumiu maior cunho 

reformista ao desenvolvimento nacional a partir de 1960, refletia a insuficiência das teses de 

que somente a industrialização solucionaria os problemas sociais. Da análise dos filmes 

produzidos sobretudo no primeiro período do cinema novo, até 1964, quando a estética da 

fome traduzia sua linguagem e conscientização do diálogo com o espectador, é possível notar 

que a arte cinematográfica estava justamente voltando seu olhar ao povo e sua desigualdade 

regional. Era a estética do arcaico, ao meio dos processos produtivos de caráter moderno, que 

transportariam à imagem e som as urgentes transformações sociais, consistentes na 

                                                           
82  GTDN. Uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste, pp. 12-14 e 58-74; 
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. Op Cit, pp. 100-102. 
83  BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. Op Cit, pp. 103-104; 
GTDN. Uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste, pp 76-77. 



74 
 

 
 

necessidade de se pensar não só a reforma urbana que já se projetava no cinema na 

composição de curtas em Cinco Vezes Favela, de Cacá Diegues, Leon Hirszman, Joaquim 

Pedro de Andrade, Miguel Borges e Marcos Farias ou em Rio 40 graus de Nelson Pereira do 

Santos,. Agora, até por maior oportunidade política e de financiamento dos filmes, estes 

também abordavam a temática da necessária regularização fundiária.  

Era a temática que Raúl Prebisch formulara como a tarefa da América Latina, de 

acelerar o ritmo do desenvolvimento econômico enquanto formulava políticas que conduziam 

à distribuição de renda: o desenvolvimento social se daria simultaneamente ao 

desenvolvimento econômico, interdependentes. A questão brasileira que se formulava era 

como conduzir o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que se solucionariam os problemas 

sociais84.  

Cineastas como Nelson Pereira dos Santos fizeram da literatura dos anos 30 o cinema 

dos anos 60. A forma estética e conteúdo saíam das problemáticas da cidade do Centro-Sul 

para, assim como o Estado, revelar e estudar o Nordeste. O que o cinema projetava em 

imagem e som era a realidade que o GTDN e, posteriormente, a SUDENE promoveriam 

esforços políticos para transformar.  

A linguagem cinematográfica agora era outra, distinta da que havia sido dada em O 

cangaceiro de Lima Barreto, na qual o sertão e o povo nordestino eram tema, mas não 

protagonistas reais da história contada. O western norte americano reformulado pelo cineasta 

brasileiro vestia seus personagens com roupas reais de cangaceiros, enquanto os filmava no 

interior de São Paulo. O cinema Vera Cruz, que quando não era produzido dentro de estúdios, 

o fazia longe do povo. Apesar de contar uma história do povo nordestino (nos moldes 

Hollywoodianos), não tinha a pretensão política ou sequer criativa de revelar e enxergar o 

Nordeste sob a ótica de sua miséria e subdesenvolvimento, saindo efetivamente do polo 

cultural concentrado no Centro-Sul.  

Posteriormente, com a falência da Vera Cruz, o cinema de autor novamente ganhava 

espaço, desde Humberto Mauro, e Nelson Pereira dos Santos iria em 1963 adaptar Vidas 

Secas de Graciliano Ramos à imagem e som, que já revelava a influencia do neorrealismo 

italiano, da possibilidade de se fazer um filme com uma câmera na mão, na rua, filmando o 
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povo. O método, que integra ao da geração do cinema novo, já havia sido posto em prática no 

primeiro longa de Nelson Pereira, Rio 40 graus, onde a cidade protagonista não era aquela 

estampada nos cartões postais. As gravações eram feitas no cenário real, predominantemente 

na maior favela do Rio de Janeiro à época, Jacarezinho. Na época, as produtoras não viam 

como lucrativos filmes rodados com personagens negros em sua maioria, e Nelson teve 

produzir com seus próprios recursos, sob os quais contou com ajuda de amigos e familiares. A 

trilha sonora fundia o popular de A voz do morro, canção que lançava a carreira de Zé Kéti, 

com o erudito instrumental.  

O realismo de Rio 40 graus agora se ambientaria no nordeste. Nelson Pereira teve a 

ideia de fazer da limitação técnica do subdesenvolvimento seu próprio potencial criativo e 

transformador quando estava em Juazeiro da Bahia, na época da grande seca de 1958. A 

experiência de ver a realidade do Nordeste acabou por culminar na ideia de adaptar o roteiro 

da obra de Graciliano Ramos no ano seguinte, quando iniciariam as gravações. Choveu no 

sertão e Vidas secas virou Mandacaru Vermelho. A adaptação do romance começou a ser 

rodada somente em 1962, em Palmeira dos Índios no Alagoas. De qualquer forma, a miséria e 

o subdesenvolvimento ainda eram realidade: apesar das intenções do Governo Federal, a 

SUDENE não conseguiu enfrentar o problema de impedir a continuidade do funcionamento 

desintegrado de órgãos pré-existentes, que incorporavam o sistema oligárquico da “indústria 

da seca”, como os DNOCS85.  

Passando a observação do conteúdo da produção, Vidas secas, assim como o romance, 

foi o retrato realista da miséria, fome e subdesenvolvimento de uma família de retirantes que 

lutavam para sobreviver que, ao fim, desiste de esperar pelas condições dignas de vida no 

sertão. Precisavam viver que nem gente, como “seu Tomás”, e por isso deveriam tentar a vida 

em fora do sertão, até chegar à cidade grande.  

Há passagens do filme que merecem especiais destaques na analise que aqui 

associamos ao contexto político, econômico e social da época. Nem mesmo a experiência de 

planejamento federal da SUDENE de desenvolvimento do Nordeste foi o suficiente para que 

fossem concretizadas as reformas sociais necessárias, especialmente o foco de suas políticas 

de alteração das estruturas fundiárias. O filme, que ao contrário do romance, se passava no 

início da década de 1940, alertava para uma realidade que se permanecia nos anos 60 de sua 
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produção. Fabiano, condicionado à luta de classes, cujos direitos trabalhistas ainda não 

haviam chegado ao sertão, viveria sendo explorado por seu patrão pelo direito a terra, à 

propriedade. O choque cultural que precede a cena do pagamento é composto pela decupagem 

que intercala dois cortes: o primeiro revela um músico violinista, na casa do patrão de 

Fabiano, como a tradução do erudito, que como troca, serve seu trabalho aos filhos do 

fazendeiro. É a cena do moderno. O segundo é o próprio Fabiano, com o olhar atento àquela 

realidade distante e próxima. Fabiano é o homem que vem do povo que o desenvolvimento 

brasileiro ainda não integrou em seu projeto. É a vítima das estruturas arcaicas do campo e do 

sertão, que com poucas palavras iria exigir o valor devido do pagamento de seu trabalho na 

casa de seu patrão. Fabiano é ao longo de todo o filme (e no romance), o homem de poucas 

palavras que não teve o direito de aprender a ler, escrever e a falar. E se falasse muito, se 

expressasse, era vítima de violência simbólica ou física.  

Na segunda cena que pretendo aqui ressaltar, Fabiano e sua família vão à missa da 

cidade, quando o protagonista gasta parte do dinheiro em apostas. Tido como insolente, 

Fabiano é submetido à surra de facão que lhe dá o soldado amarelo e em seguida é preso. A 

partir dai Nelson Pereira adicionou novos elementos que não estavam no romance. No livro, 

Fabiano passa a noite na delegacia planejando sozinho em matar o soldado amarelo e se tornar 

um cangaceiro. Quando posto em liberdade, sua vida permanece como antes. Nelson Pereira, 

para evitar que o espectador tivesse essas informações através do recurso de voz off, com 

Fabiano pensando seus planos em alto, introduziu um novo personagem, o jovem cangaceiro 

que fica na cela com Fabiano, que o ajuda a livrar a dor das pancadas e de sua exploração86.  

A cena da noite na cadeia é composta com cortes que se intercalam a uma festa na 

cidade, onde o patrão de Fabiano e outros moradores festejam ao som da banda que integra 

um dos elementos de trilha sonora com sons ambientes da tradição e cultura nordestina. Este e 

demais elementos sonoros do filme se integram à estrutura criativa da narrativa: são sons 

próprios do sertão, como o vento na catinga, chuva, animais e do carro de boi, substituindo as 

orquestras tradicionais dos filmes do período anterior, como o próprio Rio 40 graus.  

                                                           

86 Nelson Pereira dos Santos, em entrevista concedida a Paulo Roberto Ramos. Nelson Pereira dos 
Santos: resistência e esperança de um cinema. Estudos Avançados, São Paulo, vol. XXI, n. 59, 
Jan./Apr. 2007. 
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Retornando a análise do conteúdo, a cena seguinte expressa a escolha de Fabiano, que 

o guiará até a tomada de sua decisão final de deixar o sertão. O personagem, junto ao jovem 

cangaceiro, é libertado por imposição do grupo de cangaceiros e Fabiano passa a segui-los 

com sua família que o esperava na cidade. Em determinado momento, o jovem cangaceiro lhe 

oferece seu cavalo e sua arma. À beira do rio, Sinhá Vitória e seus filhos acham baleia, a 

cachorra de estimação, enquanto o vaqueiro orgulhava-se de sua nova condição, em cima do 

cavalo. É seu momento crucial do vaqueiro, entre escolher o cangaço ou sua família. Fabiano 

devolve a arma e o cavalo. Volta à sua realidade, que não é da violência ou de senhor de 

terras. É de retirante. Não demora muito para que perceba que a vida de retirante não poderia 

mais prolongar-se, e que o sertão não lhe daria a condição de vida, de ser gente.  

Ao notório final, Fabiano, sinhá Vitória e as crianças caminham sem destino e sem 

solução. Ao som do carro de boi, sinhá Vitória fala no silêncio de Fabiano, questionando se 

haveriam de ser gente um dia, que dorme em cama de couro: 

“— Por que havemo de ser sempre desgraçado? Fugindo no mato que nem 
bicho. Podemo vivê como sempre, fugindo, que nem bicho.  

— Vamos ter de caminhar muito, mas as alpergata são nova. Pudemo 
caminhá muito tempo, ou não pudemo? 

— Pudemo.  

— Você está bunita pra caminhá. Está forte, você está boa, pode anda muito.  

— Não é muito não. Com a mudança vo é emagrecê, só vai sobra osso! 

O casal olha o sertão que se distancia. Olham para as crianças à frente. 

— O que tão pensando? 

— Bicho miúdo não pensa.  

— Que será deles... com um pouco mais eles botam couro. 

— Aí já vão pode vaquejá.  

— Oxente, que ideia, nossa senhora que lhes livre dessa desgraça. Hm, 
vaquejá. Nesse mundão de Deus havemo de encontrá um lugar pra nois. 
Nem que seja uma roça de pouca sirvindia, mas que dê pro de cumê o ano 
inteiro. Com os pudê da virgi a vida da gente vai mudá. Roça bunita, muito 
mío, muito feijão, fartura e sustância pros meninos se criar. Vamo tê vida 
nova, sem carecer da conta do gado e se daná no mato feito uma peste. 
Depois, havemo de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa pra gente 
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vê, pra esses ólho que só conhece desgraça. Os menino vão pra escola, 
aprender tudo. Ter sabê, lê no livro, fazê conta no lápi qui nem seu Tomás.  

— Grandes coisa. Seu Tomás sabia muito bem, é. Mas quando boto o pé no 
mundo se acabô no caminho. A leitura serviu pra alguma coisa? Serviu? Não 
serviu pra ele aguentá nem duas légua.  

— E quem é que vai andá sempre no mato, escondido que nem bicho? Um 
dia temo que virá gente, pudemo continuá vivendo bicho, escondido no 
mato? Pudemo?  

— Não pudemo não.87”  

 

Retornando à definição de Glauber do que seria a estética do primeiro período do 

cinema novo, a estética da fome, Nelson Pereira fizera da fome, da miséria e da condição 

social de um povo sua própria linguagem cinematográfica. Sua arte criativa voltada a 

enfrentar as necessidades do Brasil e seu povo até que sua realidade seja transformada.  

A realidade de desigualdade, miséria extrema e subdesenvolvimento nordestino 

também foi o cenário explorado em Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha, em 

1964. Da mesma forma que o fez Ruy Guerra em Os fuzis, aqui o subdesenvolvimento, a 

fome e a miséria serão explorados sob as manifestações culturais nordestinas, especialmente o 

misticismo religioso. No entanto, Glauber irá além, analisando o messianismo.  

 O sertão passa a ser palco para o teatro épico e humanismo, onde a luta por um espaço 

na terra do sol não é nem de deus nem do diabo: é do homem. As alegorias do “bom” e “mau” 

passam a ser relativizadas dentro da crítica ao messianismo do cangaço, de lampião e do 

cangaceiro remanescente de seu bando, Corisco, ao líder religioso Sebastião. Ambas se 

formulam como a negação da pobreza e da fome, sendo a violência sua expressão maior.  

Deus e o diabo na terra do sol trilha além da luta pela terra e sobrevivência no sertão 

nordestino. Como legitima atuação da cultura em seu viés libertador, como fim em si mesma e 

como um novo pensar a partir de nosso passado, que trás personagens desenvolvidos sob as 

mais diversas concepções, integrados a um imaginário relacionado às tradições culturais. O 

imaginário, cultura popular e suas representações folclóricas não são desintegradas por uma 

                                                           
87 VIDAS Secas. Nelson Pereira dos Santos. Brasil: Hebert Richers, 1963. (103 minutos): sonoro, 
preto-e-branco; 35 milímetros. VHS/NTSC. 
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concepção modernizadora de caráter conservador que relega o popular e desintegra sua 

cultura. Pelo contrário, o imaginário popular será, em Deus e o diabo, o ponto central do 

questionamento dos tradicionalismos que obstaculizam o desenvolvimento do Nordeste. Do 

messianismo que impede o enfrentamento da miséria, que é condição imposta pelo próprio 

homem, o Outro, e não deus ou o diabo. Tal análise é integrada à modernização que, agora, no 

campo social e cultural, integra o campo e o sertão nordestino, desenvolvendo o “arcaico”, 

que não são as representações populares, e sim um tradicionalismo oligárquico: 

Cristalizando um projeto estético-ideológico valorizador da representação 
folclórica, enquanto foco de resistência cultural e logos onde se engendra a 
identidade nacional, empenhado na transformação da sociedade e 
valorizando, nesse empenho, uma visão dialética da história, o filme de 
Glauber se recusa a descartar a representação construída pelas classes 
dominadas e, ao mesmo tempo, procura questionar, por dentro, a face 
tradicionalista dessa representação em nome da história.  
O cinema novo, de modos distintos, enfrentou essa tarefa de trabalhar a 
tradição popular e, dentro dessa matriz identificadora, examinar criticamente 
a realidade social de modo a evidenciar a necessidade da prática 
transformadora. Deus e o diabo na terra do sol é, nesse sentido, um filme-
chave porque incorpora a sua própria estrutura interna, expondo, 
francamente, os problemas e contradições dessa proposta. Extrai dessas 
contradições sua força maior porque, no seu impulso totalizador, tem a 
lucidez de evitar o puro elogio romântico ao popular como fonte de toda 
sabedoria, ao mesmo tempo que desautoriza a redução iluminista, 
etnocêntrica, que vê nas representações do mundo rural a figura da 
supertição inconsequente, da disposição irracional, do puro arcaísmo 
superado pelo racionalismo burguês e sua matriz do progresso88.  
 

O aspecto cultural desenvolvido em ambos os filmes, da mesma forma que o seriam de 

maneira geral no cinema novo e autoral que o antecede, era o intento fazer com que o sertão 

não fosse abandonado por seu povo e pelo Estado. Era fazer com que o cinema 

subdesenvolvido revelasse que o sertão tinha que virar mar, tinha que se desenvolver. Como 

na cena final de Deus e o diabo na terra do sol, o sertão era o mundo, a realidade, e o mar que 

o invade era a instância do imaginário, do representativo, da transformação que invadiria o 

sertão, dominado pela tradição de violência que permanecia no movimento interno da história 

do sertão. 

                                                           
88 XAVIER, Ismail. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. Op. Cit., pp. 142-143. 
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Mas a realidade é que o sertão não virou mar, e a atuação da SUDENE não pôde 

implementar os grandes objetivos reformistas elencados no Relatório do GTDN, devido à 

falta de condições políticas e institucionais para executar sua atuação na forma original. A 

Questão Regional passou a integrar o debate político através da SUDENE, compondo as 

reformas de base que se incorporou ao projeto de nacional desenvolvimento. O intento de 

modificação da estrutura fundiária abriu uma lacuna e gerou um espaço político favorável a 

execução das reformas estruturais, especialmente a reforma agrária.  

No entanto, a correlação de forças era insuficiente para implementar e aprovar no 

Congresso as reformas mais profundas. A política reformista proposta pelo Relatório do 

GTDN e pela SUDENE, e o ciclo reformista que se formava como um todo no projeto 

nacional de desenvolvimento foram interrompidos em março de 1964. Da mesma forma, o 

“lado estético” seria forçado a se diluir: o cinema de autor, a estética da fome e todas as 

projeções da transformação deste país foram, com o golpe civil militar, desintegradas. A 

temática de diálogo com o povo, protagonistas dos filmes, não mais o seria no segundo 

período que caracterizaria o cinema novo, vindo a se tornar o cinema da desilusão de um 

projeto de nação que não se concretizou e das reformas que não se materializaram.  

Com Jango, é aplicado o projeto capitalista de reformas de base. Era o projeto de 

reforma agrária, de levar o direito do trabalho ao campo, necessário a qualquer projeto de 

desenvolvimento no mundo. Incluía-se no projeto também a reforma urbana, de construção de 

habitações populares e investimento em infraestrutura urbana. O que estava em jogo não eram 

as pautas socialistas, e sim projetos básicos necessários à consolidação de uma estrutura 

mínima à acumulação capitalista inclusive. Neste sentido, sabendo que não haviam condições 

objetivas na conjuntura nacional para a revolução comunista ou socialista, à esquerda daquela 

época, sobretudo à coligada aos movimentos sindicais e rurais que se estruturavam, pretendia 

integrar à aliança que, através das reformas de base, seria o que chamariam de “revolução 

burguesa”, nacional. A revolução nacional urgente e em sua concepção possível seria a qual 

integrariam os cinemanovistas em geral, para aprofundar o capitalismo. Para isso, era preciso 

ter mercado interno e fazer reforma agrária.  

As oligarquias e os estamentos sociais brasileiros profundamente conservadores, que 

não haviam se enfraquecido, viam a reforma agrária como um projeto comunista. Os 

militares, integrados à oposição deste projeto, cuja distribuição de renda era vista como o 
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primeiro passo de uma revolução socialista, efetivaram enfim sua própria “revolução”: o 

golpe civil militar de 1964, dado no Rio de Janeiro com o apoio das elites locais, do eixo Sul-

Sudeste. A preocupação era claramente a norte americana, de que a expansão comunista no 

mundo, especialmente a cubana, chegasse ao Brasil e na América Latina 

O cinema novo agora falaria para a classe média, e apesar de sua estética- linguagem 

permanecer nacional, seu conteúdo seria menos popular e mais político. É o que se viu em 

Terra em transe (1967), de Glauber Rocha, O desafio (1965), de Paulo Cesar Saraceni e O 

bravo guerreiro (1968) de Gustavo Dahl, por exemplo. Coligada à diluição de uma geração, 

que planejava a consolidação da estética do subdesenvolvimento, a projetos individuais que 

ainda assim mantinham em si o cinema de autor, a indústria cultural crescia fortalecida 

mundo.  

O projeto de cinema e de identidade cultural brasileira que não se consolidou seria 

mais facilmente dispersado ao mar do cinema de mercado. O cinema de autor e os 

cinemanovistas seriam forçados a integrarem-se à indústria cultural. Dai o ato político anti 

suicida que culminou no artigo histórico “mercado é cultura”, de Gustavo Dahl, que rompe 

com o estrito antagonismo entre os conceitos de mercado de cinema e cultura. A dissolução 

de um movimento cinematográfico culturalmente articulado, o crescimento da indústria 

cultural no mundo e a intensificação de sua influência no Brasil não seriam, contudo, o golpe 

fatal ao cinema novo e tampouco ao cinema de autor. Da mesma forma que o projeto nacional 

de desenvolvimento, distribuição de renda e justiça social, que integra em sua essência o 

desenvolvimento cultural, sobreviveu à modernização dependente da ditadura civil militar. Ou 

é o que se espera.  
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CONCLUSÃO  

No que tange à conjuntura política e econômica dos governos militares, 

paradoxalmente, em termos de reforma do Estado, o que Castelo Branco fez não foi muito 

diferente do que estava disposto no Plano Trienal de Furtado no governo Jango: reforma fiscal 

e criação do Banco Central para uma política econômica autônoma. Havia o controle de 

cambio, mas não o controle de capitais, que não há até hoje e provoca sistematicamente uma 

crise do balanço de pagamentos.  

Do ponto de vista social, houve uma verdadeira modernização conservadora, derivada 

do crescimento econômico do período militar totalmente despido do aspecto 

desenvolvimentista de distribuição de renda. O milagre brasileiro capitaneado por Delfim 

Neto foi de 1968 a 1973, quando o Brasil cresceu na faixa média de 11% ao ano com inflação 

na faixa média de 20%. O milagre, que na verdade era perverso, foi explicado por um 

conjunto de fatores de crescimento do comércio mundial. Sendo assim, a concentração de 

renda foi funcional ao padrão de crescimento da época, que por sua vez era baseado 

exclusivamente na taxa de renda e padrões de consumo da classe média e das elites. Este que, 

como vimos, eram derivados do padrão de consumo do centro, especialmente o império norte 

americano que intensificava sua política de consumo.  

A década de 70, fruto da crise do petróleo, foi a volta do desenvolvimento de indústria 

pesada, fazendo uma distribuição em todos os setores. A política externa de Geisel foi 

totalmente independente, anti norte americana. Aumentaram as estatizações.  

Junto às estatizações, o Decreto nº 862 de 12 de setembro de 1969 criou a Empresa 

Brasileira de Filmes Sociedade Anônima (EMBRAFILME), vinculada ao Ministério da 

Educação e Cultura da época e ao Instituto Nacional de Cinema (INC). A EMBRAFILME foi 

fruto de uma política de nacionalização da produção e distribuição de filmes do Brasil ao 

mercado internacional. Mas também foi derivada de uma ampla pressão da classe de cineastas 

que viram a insuficiência da produção de filmes. Para difundir suas obras, para que elas 

pudessem concorrer com o mercado estrangeiro que se difundia no Brasil, para que os filmes 

chegassem ao público através das telas de salas de cinema e até nas telas da televisão 

brasileira, era preciso haver uma política de difusão do filme nacional. O cinema nacional, 
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sendo este comercial ou de autor, sempre enfrentou problemas na etapa de distribuição. Era o 

que alertava, desde 1952, Humberto Mauro e outros cineastas: 

O filme nacional, sob todos os pretextos, encontrava uma resistência 
compacta e invencível entre os distribuidores, amarrados que estavam ao 
monopólio estrangeiro, de ponta a ponta. Obtivemos o lançamento de Brasa 
dormida pela Universal, e o de Sangue mineiro através da Urânia, mas 
rebaixando-nos à condição de pedintes. Veio o fracasso financeiro. À falta 

de lucros compensadores, a sociedade dissolve-se89. 

 

Origina-se o segundo desafio que passará a enfrentar o cinema de autor, como foi o 

cinema novo. O primeiro, a qual dedicamos a análise no presente trabalho, era justamente 

enfrentar nossos próprios problemas e necessidades, ainda que a criatividade e cultura 

nacional fossem forçadas a se diluírem diante do crescimento da indústria cultural em um país 

subdesenvolvido, cuja sociedade é heterogênea. Deste primeiro desafio de fazer da cultura 

brasileira um rompimento em face do mimetismo cultural, colonialismo mental e mera 

reprodução dos padrões estéticos e de consumo do centro, o cinema autoral e o cinema 

brasileiro como um todo terão que planejar fórmulas de ampliar e difundir a cultura que 

produzem. Surge o debate da problemática de distribuição de filmes, tema que deriva de 

nosso objeto de pesquisa. Pensar projetos que solucionem a difusão cultural é uma análise que 

sucede a que aqui desenvolvemos, do papel e potencial da cultura na periferia do capitalismo. 

Tendo isso em mente, direcionaremos breves experiências da época e da contribuição política 

dos cineastas autorais, que apesar de integrados ao mercado, mantiveram sua estética própria 

que contribuiu ao desenvolvimento cultural, como vimos. 

A EMBRAFILME surge da fusão de ser o cinema um meio de crescimento 

econômico, apto a competir no mercado internacional, com os interesses de desenvolvimento 

da cultura e da cinematografia nacional, que seria inalcançável pelas empresas atuantes na 

produção e distribuição, voltadas a garantia do lucro imediato. Como vimos, a análise era de 

que até mesmo os filmes nacionais comerciais tinham dificuldades de competir sua 

distribuição com o cinema estrangeiro. Isso porque apesar de esta categoria de filmes 

nacionais terem na sua estética, sua linguagem, o mimetismo cultural do centro que as elites 

nacionais buscavam, seus padrões culturais e de consumo, estes filmes nacionais eram 

                                                           
89 VIANY, Alex. Introdução ao Cinema Brasileiro. Rio de Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 1987. 
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tecnicamente inferiores aos filmes estrangeiros. Era o paradoxo de ser cinema 

subdesenvolvido, ignorados por parte dos cineastas. Ora se até mesmo o cinema comercial 

brasileiro enfrentava dificuldades na etapa de distribuição, a tarefa seria ainda mais árdua aos 

filmes de caráter não lucrativo, voltados predominantemente ao desenvolvimento cultural 

brasileiro, como o cinema novo. O cinema nacional não teria espaço no mercado, e muito 

menos o teria o cinema de autor, se o Estado não planejasse uma política de produção e 

distribuição cinematográfica brasileira.  

Os cineastas nacionais, inclusive os cinemanovistas, passam a atuar politicamente em 

defesa da EMBRAFILME. A defesa era devida, visto que apesar de serem contra o Estado 

autoritário, eram a favor do Estado como aparelho de regulação; só o Estado poderia ser a 

força única que permitiria que os produtores enfrentassem a agressividade e presença 

avassaladora das empresas estrangeiras no mercado nacional. Pela própria necessidade de 

sobrevivência do cinema brasileiro, autoral ou não, diante da “sufocação” dos exibidores 

estrangeiros e sua consequente descaracterização da cultura nacional.  

Conforme analisado no presente trabalho, a cultura e seu desenvolvimento faz-se de 

extrema importância à formulação de um projeto de país. É o que une nossa história e nossas 

necessidades. É o que, quando pensada a partir de nossa própria realidade e condição de 

subdesenvolvimento, pode ser um fim em si mesma, libertando criativamente seu povo de 

suas amarras colonizadoras do mimetismo cultural dos países centrais. É o que integra e 

projeta o pensar em quem somos, de onde viemos e para onde iremos.  

Sendo uma das experiências culturais no Brasil, o cinema novo serviu à tais 

concepções acima elencadas. No aspecto formal, sua estética própria, linguagem do 

subdesenvolvimento, fez desta condição seu maior salto criativo e libertador, através da 

imagem e som que impactou a vida de milhares de brasileiros. Em seu conteúdo, integrou-se à 

cultura popular, onde o povo era protagonista e o intelectual dialogava com seus espectadores 

um projeto de país, revelando a realidade brasileira, os problemas que deveriam ser 

enfrentados pelo desenvolvimento social que deveria caminhar com o desenvolvimento 

econômico.  

A importância do desenvolvimento cultural no Brasil, aqui analisado na dimensão 

cinematográfica, é notória. Enquanto permanecemos questionando-a, deixamos de lado a 
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importância de formular políticas sólidas de desenvolvimento cultural no Brasil, inclusive no 

âmbito cinematográfico. Pensar os desafios da produção, difusão e ampliação da arte na 

periferia do capitalismo é transitar entre o industrial e o cultural. A justificativa de uma 

possível solução ao desenvolvimento cultural, que derivaria de políticas de produção, 

ampliação e distribuição de filmes nacionais, ser a atuação do Estado reside sobretudo em 

dois aspectos. O primeiro é o já elencado fato de proteção da cultura nacional. Seria a 

primeira preocupação de um país de ter um cinema que fala sua língua, independentemente de 

um critério de maior ou menor qualidade comercial ou cultural. “O espectador quer ver-se na 

tela de seus cinemas, reencontrar-se, decifrar-se. A imagem que surge é a imagem de Narciso 

que, vendo seu reflexo na água, descobre sua identidade90”.  

O segundo consiste no fato de que o capitalismo reduziu a produção cultural em mera 

mercadoria, como um meio exclusivo de obtenção de lucro ao produtor. Logo, para que se 

mantenha a produção cultural como um fim da criatividade humana, é necessário garantir que 

a cultura poderá desempenhar seu papel acima da mera obtenção de lucro, como um meio ao 

crescimento econômico de um país. Para isso, caberia ao Estado Desenvolvimentista 

reformular a proposta da EMBRAFILME, a garantir a diversidade cultural da produção de 

filmes em seu conteúdo (o que só é possível no Estado Social Democrático de Direito), sob a 

perspectiva de que o cinema é, também, um “fato cultural de interesse coletivo”, que não 

poderia ficar estritamente nas mãos de particulares na condição de obtenção de lucro. 

Outrossim, estando a atmosfera cultural submetida à industrial e sendo o cinema um veículo 

de elevado custo industrial,  faz-se ainda mais necessário que o planejamento de sua produção 

e distribuição seja através do Estado.  

Renato Ortiz interpreta que o espaço de dominação cultural se articula, ou pelo menos 

tende a se articular no século XXI de forma distinta do passado. O Estado, no final do século 

anterior, havia estabelecido pela primeira vez uma política cultural a nível nacional, mas de 

forma instrumentalmente equivocada, além da acentuada questão antidemocrática. Foi o caso 

da EMBRAFILME e sua administração da pasta cultural. Para o autor, o quadro da atuação do 

Estado no domínio econômico deste período anterior acabou por subordinar toda a 

                                                           
90  DAHL, Gustavo. Mercado é cultura. Revista cultura, Brasília, v. VI, n. 24, p. 125-27, jan.-
mar.,1977. 
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manifestação popular em seu espaço, arbitrariamente imposto de cima para baixo91. A relação 

de forças, que se mostrou como a problemática, além de não romper com os padrões de 

consumo do centro e sua estética, cresceu, modernizou, mas não desenvolveu. O cinema 

nacional teria permanecido nas mãos dos centros de decisão econômico e cultural externos, no 

eixo do imperialismo. E, sobretudo, posto que antidemocrático, calou a voz do povo, 

remodelando coercitivamente um “nacional” que era (e ainda é) essencialmente estrangeiro. 

De nacional, tinha-se apenas o discurso92.   

As produções nacionais financiadas pela EMBRAFILME ainda permaneciam, em 

grande parte, sob uma ótica de descaracterização da identidade de seu povo, na diluição de 

sua cultura, em uma estética verdadeiramente estrangeira. No entanto, lá estava novamente a 

articulação política dos cinemanovistas. Antes da EMBRAFILME, tinham que se sujeitar às 

fontes de financiamento da burguesia industrial, e agora, ao Estado repressor e sua censura. 

De brechas em brechas aos conteúdos ideológicos pré-estabelecidos aos filmes, os 

cinemanovistas produziam e distribuíam parte de seus filmes através da EMBRAFILME, por 

ser o melhor caminho possível. Para que a produção cinematográfica não perdesse sua estética 

nacional e caráter autoral, Roberto Farias e Gustavo Dahl irão ocupar os cargos de direção da 

EMBRAFILME. Sem perder sua estética, o cinema novo fez novamente de suas limitações 

políticas e econômicas, o movimento e filmes de crítica, contestação e contraponto. Como o 

fez Joaquim Pedro de Andrade em Os inconfidentes, que não recebeu aplausos 

governamentais. Para festejar o sesquicentenário da Independência, o Ministro da Educação 

havia pedido aos cineastas a produção de filmes de gênero histórico. Joaquim Pedro produziu, 

como esperado, um filme que não agradaria a tal visão heroica da História do Brasil93.  

A análise da política cultural do período não é objeto deste trabalho. No entanto, é 

possível concluir que a construção de uma identidade nacional coligada ao projeto de 

desenvolvimento, sob um novo aspecto de reformas sociais, foi diluído. A política cultural 

parece ter sido submetida a acompanhar o processo de modernização heterogêneo e, 

posteriormente com a redemocratização, se perdeu: 

                                                           
91 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5ª Edição. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
92 SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
93  BERNARDET, Jean-Claude. Cinema brasileiro: propostas para uma história. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1979, pp. 49-51. 
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A política cultural desenvolvida pelo Estado autoritário a partir de 1974 
representou uma tentativa de construção da identidade nacional adequada ao 
processo de modernização vivido pela sociedade brasileira e à proposta de 
redemocratização apresentada pelo próprio Estado. 
Para essa construção, contribuíram intelectuais e artistas, antes identificados 
com as propostas nacional-reformistas difundidas no período anterior ao 
golpe de 1964, as quais tinham como fundamento os conceitos de nacional e 
popular, que foram adequados aos novos tempos. Dentre esses intelectuais e 
esses artistas, destacaram-se os cinemanovistas, o que possibilitou o sucesso 
da política cultural na área cinematográfica, caracterizado pelo período de 
maior produção e prestígio do cinema brasileiro. Essa política cultural 
conheceu seu declínio a partir de 1982, quando se apresentou um novo 
contexto político e econômico, com a aceleração do processo de 
redemocratização, com o fortalecimento da oposição ao Estado autoritário, 
com a emergência de novos atores políticos e sociais e com o fim do Cinema 
Novo como movimento político e cultural. A partir daquele momento, a 
ideia de identidade nacional foi abandonada, tendo início um período de 
fragmentação das utopias e de diluição dos projetos totalizantes que se 
propunham a dar conta desse país chamado Brasil94. 

 

O que nos importa a conclusão é que permaneceram os cinemanovistas e demais 

autores, na medida do possível da conjuntura, como um polo cultural que explorou as 

contradições existentes de uma classe dirigente, seus estamentos sociais apoiadores e a 

legítima modernização conservadora que proporcionou aos seus. Eis a importância de estar a 

sociedade civil articulada à vontade política, composta em movimentos culturais integrados. 

A experiência diluída do cinema novo passaria a ser vista em outros movimentos, como o 

Tropicalismo, Cinema Marginal e demais movimentos de vanguarda que influenciam 

diretamente a atual produção cinematográfica.  

 

Tal como se desenvolveu no presente trabalho, o cinema novo se formulou no 

desenvolvimento da cultura como um fim em si mesma, da importância do fazer cinema a 

partir de nossa estética e para revelar as características, necessidades e especificidades do 

povo brasileiro. Tal será o objetivo e evidenciará a necessidade de formulação de um projeto 

nacional de desenvolvimento que de fato supere nossa condição de dependência, 

heterogeneidade e desigualdade social. Para tal, o Estado deve planejar o desenvolvimento em 

sua via cultural, e intervir na produção cultural para garantir sua difusão e ampliação, para que 
                                                           
94 MALAFAIA, Wolney Vianna. Imagens do Brasil: o Cinema Novo e as metamorfoses da identidade 
nacional.  Tese (Doutorado) – Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil (CPDOC), Rio de Janeiro, 2012, pp. 26-27. 
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a arte que não é mercadológica por essência, que não opera de acordo com a linguagem e 

padrão cultural do centro, possa ser produzida e possa atingir o povo brasileiro como um todo. 

Hoje, na perspectiva do regime democrático, o papel do Estado é ser o artífice do 

desenvolvimento, que seja, sobretudo, cultural. Como cultural, deve ser popular e diverso, e 

não restrito a apenas uma parcela da sociedade, ou mero reprodutor de padrões de consumo 

ou de uma cultura que sequer é nossa. É sua tarefa criar condições para que a cultura nacional 

seja produzida, ampliada e difundida. Somente assim será dada voz ao povo. Para que possa 

ele mesmo ter condições de produzir sua própria cultura, para que a identidade nacional seja 

composta e guiada pelos interesses dos grupos sociais que o processo de desenvolvimento não 

atingiu em sua plenitude. Então, os protagonistas dos filmes que o cinema novo retratou 

poderão mostrar ao mundo quem são. Quais são seus anseios e suas necessidades. Poderão 

produzir sua própria história, cuja arte em imagem e som será distribuída para as telas do 

cinema e da televisão brasileira. Quem sabe, gradualmente e a partir da retomada desse olhar 

nacional, nossa linguagem voltará a ser brasileira e nos recordaremos por qual caminho 

seguir, endógeno e em busca da homogeneização social: desenvolveremos, enfim?   
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