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Resumo 

  

Este artigo propõe conceituar ativismo libertário e enraizamento cultural como armas 

ideológicas contra na produção do Nuevo Cine Latinoamericano, movimento 

cinematográfico que teve início na década de 1960, e se reconheceu por características 

comuns que iam além das estéticas, mas os uniam pelas temáticas, que tinham arraigadas 

em si  o compromisso político com a liberdade, com ênfase no caráter dissidente que 

aproxima as obras do cineasta brasileiro Glauber Rocha e do cineasta cubano Tomás 

Gutiérrez Alea. Esses dois, produziram um cinema verdadeiro e não apenas sua 

espetacularização, convertido em arma ideológica de um pensamento contra autoridades 

estabelecidas, um cinema dissidente das propostas autoritárias capitalistas e comunistas, 

que buscava, como inerente função, levar o indivíduo a um estado de espectador ativo.  
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Introdução 

Na segunda década do século XX, a América Latina foi cenário de inúmeros conflitos 

políticos e militares, resultantes da disputa de seu território deflagrada entre comunistas 

e capitalistas que buscavam hegemonia mundial de seus sistemas de governo, instituída 

pela guerra fria que se instaurou em todo mundo comandada, de um lado pelos Estados 

Unidos da América e, do outro, pela União Soviética.   

Crises sociais e culturais eclodiram na maioria dos países latino americanos e, em meio a 

essa efervescência, um grupo de jovens cineastas se uniram em um movimento cultural. 

Produtores de manifestos e de estéticas próprias. Ao mesmo tempo em que buscavam no 

continente europeu a inspiração estilística; como no expressionismo alemão e na nouvelle 

vague, conceitos, técnicas de produção e distribuição; a hibridizavam com traços 

culturais, sociais e históricos de cada um dos países, produzindo algo novo, a que 

intitularam: Nuevo Cine Latino Americano. 

O movimento teve início, ou se reconheceu, a partir do Festival del Nuevo Cine 

Latinoamericano de Viña del Mar, em 1967, e se fortaleceu mediante o engajamento e a 

participação de seus realizadores em diversos festivais de cinema que ocorreram na 
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América Latina e vieram a culminar na criação da Fundacíon del Nuevo 

Cine  Latinoamericano, em Havana, Cuba. Participaram ativamente do movimento países 

como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Peru, Uruguai e 

Venezuela. 

A análise proposta neste artigo tem seu foco em contextualizar os conceitos de  ativismo 

libertário e enraizamento cultural como elementos correlativos para construção de  um 

cinema produzido como arma ideológica de enfrentamento político ou contra poder, 

denominado aqui como o Cine Dissidente, que nasceu dentro do movimento do Nuevo 

Cine Latinamericano, mesmo não sendo compartilhado por todos os cineastas e 

produtores que o compuseram mas evidenciado, principalmente, na obra e no discurso 

daqueles que são considerados os seus maiores expoentes, devido ao número de 

indicações e prêmios internacionais e reconhecimento que os dois atingiram 

internacionalmente: o cineasta brasileira Glauber Rocha (1939-81) e o cubano Tomás 

Gutiérrez Alea (1928-96). 

O diretor brasileiro foi indicado pela primeira vez em 1964 a Palma de Ouro do Festival 

de Cannes, no ano de 1967 foi indicado e venceu o mesmo Festival com Terra em Transe, 

em 1968 é indicado de novo a Palma de Ouro e leva de Cannes o prêmio de melhor diretor 

por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Em 1977 ganha a Palma de Ouro do 

Festival de Cannes como melhor curta-metragem com o documentário Di Cavalcanti e 

em 1980 é indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza.  

O cineasta cubano, foi indicado pela primeira vez no Festival de Moscovo, em 1960, por 

Histórias de la Revolución; mas ganha seu primeiro prêmio, o Colón de Oro em 1976, no 

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Em 1979 é indicado a Palma de Ouro por 

Los Sobrevivientes no Festival de Cannes, vencedor do Urso de Ouro de melhor filme e 

Urso de Prata como Prêmio Especial do Juri, no ano de 1994, por Fresa y Chocolate, 

película que no mesmo ano vence como melhor filme em mais dois festivais, levando o 

Kikito no Festival de Gramado e o Prêmio Especial do Juri no Festival Sundance de 

Cinema, ainda em Gramado, no ano de 1996 vence com o Filme Guantanamera.   

Glauber e Titón, como ficou conhecido mundialmente Tomás Gutiérrez Alea, tinham em 

comum não apenas o fato de serem cineastas, mas também a militância e o engajamento 

político, expresso não apenas em seus discursos cinematográficos, mas no envolvimento 

ativo nos discursos políticos em seus respectivos países.  
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Cuba e Brasil viveram realidades políticas diferentes: o primeiro, mediante a 

implementação do governo comunista de Fidel Castro (1926-2016) em 1959, apoiados 

pela União Soviética e, o segundo, sob a ditadura militar instaurada no país a partir de 

1964, apoiada pelos Estados Unidos da América e apesar desses cineastas terem 

desenvolvido sua cinematografia em regimes políticos chefiados por duas extremidades 

políticas tão divergentes, ao contato com o discurso político suas obras, pode-se observar 

o caráter dissidente que está presente tanto em suas produções cinematográficas como em 

seus posicionamentos políticos. 

 

1. O ativismo libertário 

Os  libertários são os defensores da liberdade. Essa filosofia política busca maximizar 

a liberdade de escolhas e a autonomia. Retira sua essência, ou tem início, no movimento 

romântico, que disseminou-se em grande parte do mundo no século XIX e, em sua 

cosmovisão, era contrário às ideologias do Iluminismo.  

Essa conexão entre libertários e românticos se reproduz em diversos registros, 

principalmente no principal componente romântico: a crença nas virtudes justiceiras do 

povo que, segundo o filósofo colombiano Jesús Martín-Barbero (1937-), é a parte ‘sã da 

sociedade,  a que,  em meio à miséria, tem sabido conservar intacta a exigência de justiça 

e a capacidade de luta’ mas, ao mesmo tempo, os libertários rompem com os românticos 

por crerem que ‘o que tem sabido conservar o povo não é algo voltado para o passado, 

mas pelo contrário sua capacidade de transformar o presente e construir o futuro.’ (2009, 

p.43) 

O interesse dos libertários pela cultura popular, embora ‘tenha sido explícito desde o 

início, demorou muito tempo a atrair interesse dos historiadores ou dos sociólogos da 

Cultura’, e apenas há pouco tempo começou a ser estudada a forma como os mesmos 

assumiram ‘as coplas e os romances de folhetim, os evangelhos, a caricatura ou a leitura 

coletiva dos periódicos, quer dizer, a nova ideia que começam a forjar da relação entre 

povo e cultura’.      

Um primeiro traço chave essa imagem é a lúcida percepção da Cultura 

como espaço não só de manipulação, mas também de conflito, e a 

possibilidade então de transformar em meios de liberação as diferentes 

expressões ou práticas culturais. Isso se materializa em uma política 

cultural que apenas promove instituições de educação operária que 

canalizam a fome de saber, mas em uma sensibilidade especial para a 
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transformação do também modelos pedagógicos. (BARBERO, 2009, 

p.44) 
 

Sob o mesmo ponto de vista, Titón escreve em sua Dialética do Espectador uma analise 

da concepção do espetáculo que, para ele, nasce como uma ‘mediação no processo de 

penetração da realidade’. O tempo de duração do espetáculo ‘corresponderia ao momento 

da abstração no processo do conhecimento’, aproximando o espectador ‘da realidade, 

ficção, realidade-outra, sempre que estenda uma ponte em direção a ela, para que o 

espectador retorne carregado de experiência e estímulo’. Por meio da exibição da película 

estimular ‘uma série de raciocínios, juízos e ideias e, em consequência, uma maior 

compreensão da mesma e uma adequação de sua conduta, de sua atividade prática. A 

resposta do espectador sucede ao momento do espetáculo, é um efeito do espetáculo.’ 

(ALEA, 1984, p.43-4) 

Todavia, para que essa elipse de estímulo e resposta circule, de forma a aumentar a 

abstração e a compreensão do espectador, o estimulando a elaborar as mudanças 

necessárias no presente para construção de um futuro melhor, é preciso buscar na cultura 

os elementos que o faça se reconhecer ou a negação da realidade alimentada pelas 

produções em caráter industrial.  

Da corrente de representações e estímulos o sujeito só guarda o que a 

sua própria cultura vivida lhe permitir filtrar e avaliar. Mas para que se 

façam a seleção e a crítica das mensagens, é preciso que o espírito do 

consumidor conheça outros ritmos que não o da indústria de signos. Se 

isso não ocorrer, teremos, no limite do sistema, o “homem 

unidimensional” de Marcuse, com todos os riscos políticos que traz a 

massificação. (BOSI, 1987, p.10) 
 

Provavelmente este seja o motivo pelo qual os libertários buscaram essa proximidade com 

a cultura advinda do povo, com aquilo que é popular. A concepção do popular, para eles, 

situava-se entre os românticos e os marxistas. Para o movimento libertário ‘o povo se 

define por seu enfrentamento estrutural e sua luta contra a burguesia’, não identificam o 

povo apenas como o proletariado, no sentido restrito do termo, como no marxismo; onde 

a relação se dava estritamente em seu conflito com os meios de produção; mas a relação 

com a opressão em todas as suas formas, ‘aí está o núcleo da proposta 

bakuniana:  entender o proletariado não como um setor ou uma parte da sociedade 

vitimada pelo Estado, mas como a massa de deserdados.’ (BARBERO, 2009, p.42)  

O ativismo libertário, expresso nos discursos e nas obras de Glauber Rocha e Tomás 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

Gutiérrez Alea, demonstra um cinema engajado com causas sociais, com o livre 

pensamento, ao qual Jean Bernardet descreve como o Cinema de Autor, onde a película 

é produzida para exprimir a sua verdade: onde sua estética é uma ética e sua mise en 

escène é uma política.   

...o autor precisa apenas de um operador, uma câmera, alguma película 

é o indispensável para o laboratório - equipe mínima. O resto é 

liberdade e mise en escène. Só assim o autor pode livrar-se das 

convenções e encontrar realidade “numa visão livre, anticonformista, 

rebelde, violenta, insolente”. Aprender cinema é aprender a realidade: 

“o cinema não é instrumento, o cinema é uma ontologia”. 

(BERNARDET, p.140, 1994) 

 

Em seu livro O autor no Cinema, Jean Bernardet discute o fato de que, embutido no termo 

e na noção de autor, está a recusa da indústria, dos estúdios e da linguagem convencional 

que afasta o cinema da realidade. Cada autor deve apropriar-se da história, superando as 

coerções da indústria e dos produtores. Para ele ‘esses autores revelaram competência 

artesanal, mas essencialmente apreenderam e plasmaram a realidade em visão de mundo’, 

o autor deve procurar uma visão livre, anticonformista, rebelde, violenta, insolente: é uma 

linguagem de ruptura. (BERNARDET, p.144, 1994)  

Jesús Martín-Barbero nomeia a estes realizadores culturais como românticos que 

buscavam viver dentro de uma imagem que projeta-se um futuro socialista utópico, oposta 

aos ideais burgueses, se rebelando assim de forma estética contra a arte embasada no 

princípio classicista de autoridade, e buscavam no substrato cultural e na alma do povo a 

cura contra esta autoridade, ‘conservaram o conceito de povo porque algo enuncia nele 

que não cabe ou não se esgota no de classe oprimida’, termo que os marxistas rechaçam 

por seu uso teórico ambíguo   e mistificador, substituindo-o pelo proletariado. (2009, 

p.42) 

Da mesma forma Alfredo Bosi, em seu livro Cultura Brasileira trata dessa corrente a qual 

acredita que é do povo que vem a salvação. 

...e procura dar-lhe os meios necessários para que ele salve a sociedade. 

Tal ideia dominante hoje em nossos meios cultos não é nova. O conflito 

entre indivíduo e sociedade sempre buscou portas de saída: uma delas 

julga que existem grupos à margem do sistema e cujo ser ainda não foi 

corrompido. É o povo; sua devoção ingênua, sua capacidade lúdica, sua 

fome de verdade, apenas iludida pelo consumismo, despertando podem 

libertar o corpo social. Bastaria que lideranças táticas fizessem a ponte 

de passagem, mostrassem o caminho. (BOSI, 1987, p.26-7) 
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O que fez do Cinema Novo um fenômeno de importância internacional foi justamente 

esse seu alto nível de compromisso com a verdade, fotografada e exposta nas salas de 

cinema de todo o mundo. 

2. O enraizamento cultural 

Para entender a importância do enraizamento cultural é preciso compreender as 

consequência do desenraizamento. Para Bosi, ele é ‘a mais perigosa doença que atinge  a 

cultura’. Se a migração e o operariado são, em si, desenraizantes, o desemprego é um 

desenraizamento de segundo grau. ‘Às vésperas do nazismo, o proletariado alemão, que 

era mais avançado da Europa em termos de consciência, sofria a crise do desemprego’ e 

na visão do autor foi sobre a desmoralização da pessoa, ‘vagando dia após dia atrás de 

trabalho cada vez com menos esperamos, sobre esse vazio e anomia é que a sombra de 

Hitler se projetou. Aliás, os primeiros campos de concentração se abriram para operários 

desempregados.’ (BOSI, 1987, p.19)  

Sobre o mérito da cultura popular, Alfredo Bosi explica outro conceito que enfatiza sua 

importância, presente de forma ostensiva nas obras dos dois cineastas, em contrapartida 

ao processo de desenraizamento, para ele, o ‘desenraizamento por excelência é a 

ignorância do Trabalhador em relação ao destino das coisas que fabrica... aqui o 

desenraizamento é o efeito da alienação: é uma situação limite do dominado na estrutura 

capitalista.’ (1987, p.22) A respeito dessa concepção essencial do cinema como calço de 

uma história idealista, o diretor e roteirista francês Jean Patrick-Lebel (1942-2012) 

escreveu o livro “Cine e Ideologia” (1973), onde discute se todas as formas 

cinematográficas são ideológicas por si mesmas e o conceito de distanciamento, além da 

descentralização social da essência ideológica dos filmes. 

A conquista colonial causa desenraizamento e morte com a supressão 

brutal das tradições. A Conquista militar, também. Mas a dominação 

econômica de uma região sobre a outra no interior de um país causa a 

mesma doença. Age como conquista colonial e militar ao mesmo 

tempo, destruindo raízes, tornando os nativos estrangeiros em sua 

própria terra. (BOSI, 1987, p.17) 

Para o antropólogo e crítico cultural argentino Nestór García Canclini, quando se fala em 

setores populares, se sustenta a ideia de uma estética pragmática e funcionalista, ‘imposta 

por uma necessidade econômica que condena as pessoas ‘simples’  e  ‘modestas’  a 
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gostos ‘simples’  e ‘modestos’, afirmando que o gosto popular se opõe ao burguês e 

moderno por ser ‘incapaz de dissociar certas atividades de seu sentido prático e dá-lhe 

outro sentido estético autônomo’. Dessa forma definem as práticas populares são 

definidas e as desvalorizam, ‘tendo como referência, o tempo todo, a estética dominante, 

a dos que saberiam de fato qual é a verdadeira arte, o que pode ser admirada de acordo 

com a liberdade e o desinteresse dos gostos sublimes.’ (2008, p.42)  

Por conseguinte, Martín-Barbero avalia que  o ‘mundo da indústria inclui a participação 

artística do homem não só como espectador, mas também como ator’, levando em conta 

que o ‘o conceito de beleza na obra de arte é substituído pelo desejo de significar’, e as 

classes populares compartilham desse desejo ‘em luta contra aquele conceito de arte que 

acaba excluindo o popular da Cultura. (2009, p.45) 

 
Quer dizer que, frente a toda a tendência culturalista, o valor do Popular 

não reside em sua autenticidade ou em sua beleza, mas sim em sua 

representatividade sócio-cultural, em sua capacidade de materializar e 

de expressar o modo de viver e pensar das classes subalternas, as formas 

como sobrevivem e as estratégias através das quais 

filtram,  reorganizam o que vem da cultura hegemônica, e o integram e 

fundem com o que vem de sua memória histórica. (BARBERO, 2009, 

p.113) 
 

Em relação a valorização do popular dentro da produção cinematográfica, Titón comenta 

que o cinema popular, ‘apesar de contar com notáveis expoentes e com alguns fenômenos 

excepcionais’, não conseguiu conjugar plenamente a ideologia revolucionária com a 

massividade.  

Para ele o espetáculo deve tirar o espectador de seu estado contemplativo que apenas 

‘pode satisfazer uma necessidade de desfrute, de gozo estético’, e oferecer não apenas um 

objeto de consuma, mas referências da ‘realidade social que o condiciona se reduz a uma 

afirmação de seus valores, ou, em outros casos, a uma “crítica” complacente.’ Afirma que 

na sociedade capitalista o espetáculo de consumo se constitui pela o invariável happy end, 

‘foi - e continua sendo em alguma medida - uma arma ideológica de certa eficácia para 

alentar e consolidar o conformismo em grandes setores do povo.’  

Daí que quando falamos de cinema popular não nos referimos ao 

cinema que simplesmente é aceito pelo povo, mas a um cinema que 

também expresse e responda aos interesses populares mais profundos e 

mais autênticos. De acordo com esse critério - e se levarmos em conta 

que numa sociedade de classes o cinema não pode deixar de ser um 

instrumento a mais da classe dominante - um cinema legitimamente 
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popular só pode desenvolver-se plenamente numa sociedade onde os 

interesses do povo coincidam com os interesses do Estado, ou seja, de 

uma sociedade socialista. (ALEA, p.31, 1984) 

 

Quando Titón estabeleceu o espectador contemplativo, ao mesmo tempo configurou a 

imagem do espectador ativo como aquele que ‘tomando como ponto de partida o 

momento da contemplação viva, gera um processo de compreensão crítica da realidade 

(que inclui, claro o espetáculo), e, consequentemente, uma ação prática transformadora’ 

(ALEA, p. 48, 1984) 

 

 

Considerações Finais 

 

Com personalidades um tanto diferentes; Glauber Rocha: desconexo, fragmentado, com 

movimentos nervosos e filmografia com cenas de forte impacto visual; Titón: organizado, 

linear, com diálogos bem colocados e temas focados em discriminações sociais; cada qual 

construía sua própria estética e utilizavam a linguagem cinematográfica como veículo de 

propaganda de uma ideologia dissidente dos sistemas políticos implantados em seus 

países. Cuba ou Brasil, comunistas ou capitalistas, a transformação social só aconteceria 

mediante a liberdade de expressar de forma verdadeira a realidade, independente da 

maneira escolhida, da personalidade do criador diante de sua obra, das teorias sobre 

cinema de autor, ideologias, buscavam o enraizamento cultural e a mudança de atitude do 

espectador que deveria sair de seu papel passivo. 

Ao mesmo tempo, apontavam para o entroncamento entre a produção artística e a política, 

deixando claro o propósito descolonizador daquilo que acreditava ser uma “Arte 

verdadeira”, em contraponto a realidade da arte que era produzida nos moldes do 

colonizador, a qual denominavam como mentiras elaboradas da verdade, que 

vulgarizaram os problemas sociais e acabavam por gerar equívocos que não terminavam 

nos limites da arte, contaminando o terreno geral do político.  

Eis aí o cerne da proposta dos dois cineastas propostos para análise. Titón, enaltece o 

caráter socialmente produtivo do espetáculo como negação da realidade cotidiana 

incutido de falsos valores, daquilo que ele chama de ‘consciência cotidiana’, ou 

‘consciência ordinária’ e estabelecendo os princípios sua própria negação, ou seja, a 

negação da realidade torna-se o objeto de contemplação, ‘aquele que, através do desfrute, 
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constitui um fator no desenvolvimento da consciência do espectador, na medida em que 

o impele a deixar de ser simples espectador passivo (contemplativo) diante da realidade.’ 

(ALEA, p.46, 1984) 

Para Glauber, o cinema tradicional era a tradição, e esse novo cinema onde o autor se 

torna comprometido com a mudança, era a revolução, afirmava que:    

A política de um autor moderno é uma política revolucionária: nos 

tempo de hoje nem é mesmo necessário adjetivar um autor como um 

revolucionário, porque a condição de autor é um substantivo totalizante. 

Dizer que um autor é reacionário, no cinema, é a mesma coisa que 

caracterizá-lo como diretor do cinema comercial; é situá-lo como 

artesão; é não ser autor”. (BERNARDET, p.139, 1994)  

 

Esse compromisso com a arte revolucionária foi discutido também nas temáticas tratadas 

pelo realizador cubano Tomás Gutiérrez Alea, tanto em suas películas, quanto nos textos 

escritos sobre as relações entre o cinema e seu espectador. Considera o cinema, entre 

todas as artes, a mais popular, mas afirma também que nem sempre foi assim, pois durante 

muito tempo ‘existiu uma confusão em torno do cinema no que se refere a sua condição 

de arte. A confusão ainda persiste no tocante a seu caráter popular.’ (ALEA, 1984, p.25) 

O cinema capitalista, reduzido à condição de mercadoria, poucas vezes 

tenta dar uma resposta. Por outro lado (e por outras razões) também o 

cinema socialista não costuma satisfazer plenamente essa necessidade. 

No entanto, no meio da revolução e particularmente na etapa em que 

nos encontramos, de construção do socialismo, devem-se dar as 

premissas para um cinema verdadeiramente, integralmente, 

revolucionário, ativo, estimulante e ao mesmo tempo - 

consequentemente - popular. (ALEA, p.23, 1984) 
  

Titón também trata a respeito da produção cinematográfica capitalista em sua obra A 

dialética do Espectador, denominando-a como “típico espetáculo cinematográfico de 

consumo”, onde o happy end era utilizado como “arma ideológica” que buscava ‘alentar 

e consolidar o conformismo em grandes setores do povo’, encobrindo a realidade. Divide 

a produção cinematográfica em função das características que as mesmas estabelecem 

para o espectador, divididos em “contemplativo e ativo”. 

Assim, quando falamos de espectador “contemplativo” referimo-nos 

àquele que não supera o nível passivo-contemplativo; enquanto 

espectador “ativo” seria aquele que, tomando como ponto de partida o 

momento da contemplação viva, gera um processo de compreensão 

crítica da realidade (que inclui, claro o espetáculo), e, 

consequentemente, uma ação prática transformadora (ALEA, 1984: 48) 
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Nesse sentido, Titón analisa o espetáculo inserido na realidade como um ‘momento 

extraordinário, como ruptura, e se lhe opõe como irrealidade, como realidade-outra, 

enquanto se move e se relaciona com o espectador num plano ideal.’ E é desse 

estranhamento que se expressa seu caráter inusitado. ‘Não se pode dizer, portanto, que é 

uma extensão da realidade (cotidiana), mas, em todo caso, uma extensão da realidade 

subjetiva (do artista e do espectador) na medida em que é uma objetivação do conteúdo 

ideológico e emocional do homem.’ (ALEA, p.43, 1984) 

No texto “A estética da Fome”, escrito por Glauber em 1965 para ser apresentado em 

Gênova, o cineasta analisa a espetacularização da cultura latino americana dividindo-a 

nas dimensões do olhar do colonizado e do colonizador. 

Para o observador europeu, os processos de criação artística do mundo 

subdesenvolvido só o interessam na medida que satisfazem sua 

nostalgia do primitivismo, e este primitivismo se apresenta híbrido, 

disfarçado sob tardias heranças do mundo civilizado, mal 

compreendidas porque impostas pelo condicionamento colonialista.  
 

A dissidência não apenas com a indústria cinematográfica mas também com os sistemas 

de governos instaurados em cada país fica claro em declarações como a de Glauber 

apresentada no documentário Labirinto do Brasil, lançado em 2004 e dirigido por Silvio 

Tendler, nele Glauber afirma que não se classifica nem do lado da direita, nem do lado 

das esquerdas profissionais que fracassaram com o janguismo. Seu discurso é político 

também por isso, porque brigava com a direita e brigava também com a esquerda. 

Propunha a instalação de uma nova ordem ideológica, social e estética no país. Se dizia 

rigorosamente nacionalista. Era anti-soviético, antiamericano, antichinês, anti-social-

democracia européia. Para ele deveria realmente ser criado um modelo político novo e 

não via essa ideia como um absurdo do ponto de vista da imaginação. Inclusive ela 

encontraria raízes em nossa cultura, logo descritas pelo conceito de enraizamento cultural.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEA, T. Dialética do Espectador: Seis ensaios do mais laureado cineasta cubano. 

São Paulo, SP: Summus, 1984. 

 

AVELLAR, J. C. O Cinema Dilacerado. Rio de Janeiro: Alhambra, 1986. 

 

BARBERO, J. Dos Meios às Mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2009; 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

BERNARDET, J. O autor no Cinema. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

BOSI, A. Cultura Brasileira: Temas e Situações. São Paulo: Ática, 1987. 

 

CANCLINI, N. Culturas Híbridas. São Paulo, SP: Edusp, 2008. 

 

LEBEL, J. Cine e Ideologia. Buenos Aires, Ar: Granica, 1976. 

 

MOTTA, N. A primavera do Dragão: a juventude de Glauber Rocha, Rio de Janeiro, 

RJ: Objetiva, 2011. 

 


