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RESUMO 

 

Em março de 1964, um golpe de Estado deu início, no Brasil, a um regime 
militar de caráter repressivo e autoritário, o qual vigoraria por mais de 20 anos. O 
governo militar se utilizou de alguns eficientes instrumentos de controle político e 
ideológico, entre os quais, a censura. Esta incidiu fortemente sobre o meio artístico e 
cultural, sobretudo a partir do final de 1968. Paradoxalmente, nesse período, o 
cinema brasileiro viveu seus dias de maior fertilidade e esplendor. O escopo do 
presente trabalho é resgatar um pouco da história dessa importante época do 
cinema nacional. Para tanto, propõe-se uma análise comparativa entre dois filmes 
produzidos, respectivamente, em 1969 e 1970: O Dragão da Maldade contra o Santo 
Guerreiro, de Glauber Rocha, e A Guerra dos Pelados, de Sylvio Back. A despeito 
das peculiaridades estéticas e narrativas de cada um desses filmes, procurou-se 
estabelecer algumas relações de semelhança e identidade entre ambos, a partir da 
comparação entre alguns dos personagens que conduzem a narrativa nos dois 
filmes, com enfoque especial em alguns possíveis recursos alegóricos utilizados por 
Glauber e Back.  

 

Palavras-chave: Glauber Rocha; Sylvio Back; cinema brasileiro; história e cinema; 
O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro; A Guerra dos Pelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In March 1964, a coup d’état in Brazil had started a military regime of 
repressive and authoritarian character, which would have been prevailed for more 
than 20 years. The military government used some efficient instruments of political 
and ideological control, among which, censorship. This censorship strongly 
influenced on the artistic and cultural fields, especially from the end of 1968. 
Paradoxically, in this period, Brazilian cinema lived its days of greater fertility and 
splendor. The scope of this work is to recover some of the history about this 
important era of Brazilian cinema. For that, a comparative analysis is proposed 
between two films produced, respectively, in 1969 and 1970: “O Dragão da Maldade 
contra o Santo Guerreiro”, by Glauber Rocha, and “A Guerra dos Pelados”, by Sylvio 
Back. In spite of the aesthetic and narrative peculiarities of each one of these films, it 
was estabilished some relations of similarity and identity between them, from the 
comparison between some of the characters who direct a narrative in both films, with 
special attention on some possible allegorical resources used by Glauber and Back. 

 

Key-words: Glauber Rocha; Sylvio Back; Brazilian cinema; history and cinema; O 
Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro; A Guerra dos Pelados. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A arte não é só talento, mas, sobretudo, coragem”1. Esse aforismo é 

ainda mais verdadeiro quando a arte em discussão é o cinema. Não à toa, a frase 

em questão foi cunhada por um de nossos maiores cineastas: Glauber Rocha. Fazer 

cinema no Brasil sempre foi um grande desafio. A escassez de recursos técnicos e 

financeiros, a deficiência das políticas de incentivo, a censura e a concorrência 

desleal com os países desenvolvidos são apenas algumas das dificuldades 

enfrentadas pela “Sétima Arte” desde que ela desembarcou por aqui, no final do 

século XIX.  

A despeito dessas dificuldades – ou em função delas –, o cinema 

brasileiro passaria por um momento de grande produtividade artística entre o fim dos 

anos 1950 e meados da década de 1970. Foi “o período estética e intelectualmente 

mais denso do cinema brasileiro”2. Marcado por uma espécie de reação ao cinema 

clássico e industrial, o moderno cinema brasileiro conciliava a produção de filmes de 

baixo orçamento, a renovação da linguagem e a participação mais decisiva do autor 

no processo criativo, diversificando-se em estilos e ideias3.  

No início da década de 1960, o meio artístico e cultural, de um modo 

geral, havia assumido uma postura mais crítica e politizada diante dos graves 

problemas sociais do país, até que, em 1964, um golpe de Estado promovido pelas 

Forças Armadas e por uma direita ultraconservadora deu início a um regime de 

governo repressivo e autoritário. Esse novo governo poupou, em um primeiro 

momento, o meio artístico e cultural, no qual se observava certa hegemonia da 

esquerda. No entanto, a partir do fim de 1968, com a promulgação do Ato 

Institucional número 5 (AI-5) e a ascensão do núcleo mais radical dos militares ao 

poder, o regime recrudesceu, intensificando as perseguições, as prisões, as torturas 

e os assassinatos dos dissidentes políticos. No âmbito da cultura e das artes, 

estabeleceu-se então uma censura rigorosa e predominantemente política4.  

Essa nova ordem no cenário político e cultural do país influenciou 

significativamente a produção cinematográfica entre o fim dos anos 1960 e a metade 

da década seguinte. Dentro de condições adversas, os autores do cinema 

                                                           
1 FONSECA, Cristina. O Pensamento Vivo de Glauber Rocha. São Paulo: Martin Claret, 1987, p. 45. 
2 XAVIER, Ismail. O Cinema Brasileiro Moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 14. 
3 Ibidem.  
4 SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política, 1964 – 1969. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 7-9. 
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precisaram encontrar formas alternativas de criação e produção, o que resultou em 

uma sequência de “experiências que aliaram cinema brasileiro e modernidade 

estética, apesar do quadro de subdesenvolvimento técnico-econômico e do regime 

político conservador”5.  

O presente trabalho consiste em uma análise comparativa – com foco 

especial em alguns personagens-chave – de dois filmes produzidos exatamente 

nesse período: O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), de Glauber 

Rocha, e A Guerra dos Pelados (1970), de Sylvio Back. O primeiro narra um 

episódio fictício no sertão nordestino, em uma época contemporânea àquela em que 

o filme foi concebido. O segundo é inspirado em um romance histórico e tem como 

tema a Guerra do Contestado, conflito ocorrido na região Sul do país, por volta de 

1912. 

A escolha desses filmes para a referida análise se deu em razão de 

alguns pontos de convergência que se observam entre ambos. Apesar do lapso 

temporal entre as duas histórias narradas e da distância continental que separa os 

cenários dos dois filmes, é possível estabelecer uma série de relações de 

semelhança e identidade. Isso porque os filmes em questão apresentam diversas 

similaridades no que concerne ao tema, aos personagens e até mesmo a alguns 

possíveis sentidos alegóricos. Conforme será visto mais adiante, O Dragão da 

Maldade e A Guerra dos Pelados têm como tema a complicada questão agrária 

brasileira. Os conflitos deflagrados nas tramas envolvem, tanto no Nordeste quanto 

no Sul, coronéis, jagunços, sertanejos, beatos, santas, padres e até mesmo 

dragões. 

No decurso do presente trabalho, procurou-se abordar o cinema nacional 

sob uma perspectiva histórica. Para tanto, diversos autores foram consultados, entre 

historiadores, teóricos do cinema e críticos literários. Contudo, diante da 

complexidade do assunto e da vasta literatura acerca do tema, optou-se por balizar 

o estudo, tomando-se como referência principal a produção literária de alguns 

autores específicos. Para a análise dos personagens, foram amplamente 

consultados os trabalhos do teórico do cinema Ismael Xavier e da historiadora 

Rosane Kaminski. Xavier, em Alegorias do Subdesenvolvimento, analisa com 

grande riqueza de detalhes O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 

                                                           
5 XAVIER, Ismail. O Cinema Brasileiro Moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 31. 
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desvendando sentidos alegóricos dos personagens e da própria narrativa. Da 

mesma forma, Kaminski, por meio de sua tese Poética da angústia: história e ficção 

no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 70 e também de outros artigos publicados, 

elabora alguns estudos bastante profícuos sobre os personagens e as possíveis 

alegorias de A Guerra dos Pelados. Já para as questões mais voltadas ao contexto 

histórico, em especial, o regime militar e suas relações com a cultura, foram 

utilizados como referência textos do historiador Marcos Napolitano, do crítico literário 

Roberto Schwarz e do também historiador Carlos Fico. 

O trabalho é composto de quatro capítulos bastante específicos. No 

primeiro capítulo, é proposta uma breve contextualização histórica e cultural, com 

foco especial no cinema, do período em que os filmes analisados foram produzidos. 

O recorte temporal utilizado para tanto é o período compreendido entre a queda de 

Getúlio Vargas, em 1945, com a consolidação da chamada “democracia populista”, e 

os primeiros anos subsequentes à promulgação do AI-5, em 1969, período em que 

se situam os filmes ora analisados. Ainda nesse capítulo inicial, são apresentados, 

por meio de uma breve linha do tempo, os dois cineastas cujos filmes compõem o 

objeto do estudo. 

O segundo capítulo é uma a apresentação dos filmes analisados. Trata-se 

de um capítulo bastante descritivo, no qual a história dos filmes é “contada”. Para 

auxiliar a compreensão do texto, o capítulo é ilustrado com fotografias, capturadas 

diretamente da tela, de algumas cenas criteriosamente escolhidas dos dois filmes.  

O capítulo seguinte é o que traz a comparação, efetivamente, entre 

alguns elementos dos dois filmes. Para efeito dessa comparação, foram escolhidos 

alguns personagens específicos de cada filme – ou grupos de personagens – que 

encontram correspondentes no filme concorrente. São sertanejos, beatos, jagunços, 

santas, padres, coronéis e dragões que se fazem presentes tanto na narrativa 

nordestina quanto na sulina. Para fins de análise, são estabelecidas não só as 

semelhanças, mas também as principais diferenças verificadas entre esses 

personagens. 

Finalmente, o quarto capítulo apresenta a leitura de alguns possíveis 

sentidos alegóricos assumidos pelas narrativas de Back e Glauber que não se 

referem necessariamente aos personagens. Para tanto, foi necessário contextualizar 

os filmes com o período de suas respectivas produções. Esses autores, 

logicamente, como tantos outros, estiveram sob a influência direta das repressivas 
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ações do regime militar que se instaurou no país a partir de 1964 e, principalmente, 

da censura levada a efeito após a promulgação do AI-5, em dezembro de 1968.  
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1 O CINEMA NACIONAL E O REGIME MILITAR 

 

Desde a histórica exibição dos filmes dos irmãos Lumière em Paris, em 

1895, o cinema passou por incontáveis fases e transformações. Foram mudanças 

que se fizeram perceber não apenas nos aparatos tecnológicos de captação e 

transmissão de imagem e som, mas também no estilo, na estética, nos temas e na 

linguagem. O cinema, nesse sentido, sempre esteve em constante transformação. 

Curiosamente, a palavra “cinema” – que significa literalmente “movimento”6 – parece 

definir a própria evolução, no tempo, dessa arte em constante crescimento. 

No Brasil, o cinema chegou supostamente pelas mãos do imigrante 

italiano Affonso Segretto, em 1896. No decorrer das décadas do século passado, o 

cinema brasileiro alternou momentos de maior ou menor produtividade conforme o 

período e o contexto histórico. A despeito das dificuldades financeiras e da 

insuficiência de recursos técnicos, houve um momento, entre as décadas de 1960 e 

1970, que esse cinema prosperou e ganhou reconhecimento internacional. Isso 

ocorreu justamente quando o país vivenciava a mais intensa repressão política e 

cultural de sua história. Para compreender um pouco melhor esse vigoroso e fértil 

cinema que floresceu durante os duros anos do regime militar brasileiro, é 

necessário voltar alguns anos no tempo. 

Com o final do Estado Novo e a queda de Getúlio Vargas, em 1945, 

instalou-se no país um sistema político que ficou conhecido como “democracia 

populista”. Esse sistema consistiu em uma espécie de pacto firmado entre diferentes 

forças políticas, por meio do qual as elites socioeconômicas do país se mantinham 

no poder. Para tanto, essas forças políticas buscavam influenciar as massas – que 

passaram a ter direito ao voto – e controlar as organizações populares. No sistema 

democrático-populista, cabia às lideranças partidárias controlar as crises 

decorrentes de divergências políticas e sociais. Contudo, por envolver interesses de 

vários grupos e por depender do controle ideológico das massas populares, o 

sistema em questão era bastante instável e as crises eram bastante recorrentes7. 

                                                           
6 A palavra “cinema” vem do grego kinema e se referia, originalmente, à impressão de movimento 
proporcionada pela apresentação sucessiva e acelerada de fotogramas por meio do cinematógrafo, 
aparelho de projeção desenvolvido pelos irmãos Lumière. Origem da Palavra – Site de Etimologia. 
Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/site/?s=cinema> Acesso em: 29 de novembro de 
2016.   
7 NAPOLITANO, Marcos. O Regime Militar Brasileiro: 1964 - 1985. São Paulo: Atual, 1998, p. 04-05. 
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A democracia populista se manteve até o início da década de 1960, 

quando o Brasil viveu um período de intensa agitação política. Em 1961, após a 

renúncia do então presidente eleito, Jânio Quadros, João Goulart assumiu a 

presidência da República. João Goulart, conhecido popularmente como Jango, era 

visto pelas elites conservadoras como nacionalista e alinhado às esquerdas do país. 

Naquele momento, o mundo vivia o auge da Guerra Fria e o temor de que se 

instalasse um regime comunista no Brasil era constante entre as classes dominantes 

e os altos escalões das Forças Armadas. A desconfiança dessas elites diante do 

governo aumentou quando Jango anunciou o plano de “Reformas de Base”, o qual 

consistia em um conjunto de ações para a promoção de uma série de reformas, 

entre as quais, a reforma agrária8.  

Concomitantemente à insatisfação das elites conservadoras e dos 

militares de alta patente, o país vivenciava intensas e sucessivas crises econômicas, 

políticas e sociais. Esse conjunto de fatores, somado a alguns outros 

acontecimentos, fez com que os militares se mobilizassem e, com o apoio de 

importantes setores da sociedade civil, promovessem um golpe de Estado no fim de 

março de 1964, assumindo o poder. Instaurou-se, a partir de então, um regime 

militar autoritário e repressivo que vigoraria por 21 (vinte e um) anos. O regime em 

questão buscava o alinhamento com a política norte-americana e via na 

modernização capitalista a solução para tirar o país do subdesenvolvimento 

econômico9. Para se manterem no poder, os militares se utilizaram de diversos 

instrumentos de controle político e ideológico, reprimindo violentamente os grupos 

de esquerda e eliminando focos de resistência ao regime.  

A repressão levada a efeito pelo governo autoritário repercutiu 

amplamente no meio artístico e cultural do país. Por meio da censura, os militares 

passariam a controlar rigorosamente as produções literárias, musicais, teatrais e 

cinematográficas. Entretanto, nos primeiros anos do regime, a censura dirigida às 

produções culturais foi menos rígida e não se utilizava de critérios políticos. O crítico 

literário Roberto Schwarz explica que a repressão levada a efeito logo após o golpe, 

em 1964, foi dirigida inicialmente àqueles que mantinham contato ou influenciavam 

diretamente camponeses, operários, marinheiros e soldados. Nesse primeiro 

                                                           
8 NAPOLITANO, Marcos. O Regime Militar Brasileiro: 1964 - 1985. São Paulo: Atual, 1998, p. 06-07. 
9 Ibidem, p. 13. 
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momento, a “intelectualidade socialista” foi poupada e a produção cultural da 

esquerda, por conseguinte, também foi preservada10.  

Nessa época, havia no país uma espécie de hegemonia cultural da 

esquerda. Isso porque, durante o governo João Goulart, no início dos anos 1960, 

estabelecera-se no Brasil uma vida cultural rica, crítica e de esquerda, “estimulada 

pelo debate em torno das reformas de base”11. No cinema, um grupo de jovens 

autores, imbuídos de forte espírito crítico e desiludidos com as grandes companhias 

cinematográficas, começou, no início dos anos 1960, a realizar filmes de baixo 

orçamento e voltados para as questões sociais. Nascia então o Cinema Novo, um 

dos mais importantes movimentos da cultura nacional. Sob o lema “uma ideia na 

cabeça e uma câmera na mão”, frase cunhada por Glauber Rocha, seu principal 

expoente, o Cinema Novo se inspirava no Neorrealismo italiano e na Nouvelle 

Vague francesa e buscava retratar aspectos da triste realidade brasileira, como a 

miséria, a fome, a violência e outros tantos problemas sociais.  

Roberto Schwarz assinala que o golpe de 64 não aniquilou essa 

“presença cultural da esquerda” no cenário nacional. Ao contrário, a produção 

artística e cultural se intensificou nos primeiros anos do regime. Como 

consequência, ou seja, em decorrência da circulação da ideologia da esquerda no 

meio artístico e cultural, surgiu uma “geração maciçamente anticapitalista” no seio 

da pequena burguesia. Essa geração, composta sobretudo de estudantes, teria se 

engajado e endossado a ideia da luta armada como reação ao regime autoritário. 

Como resposta, o governo militar promulgou o Ato Institucional número 5 (AI-5), 

suprimindo direitos fundamentais, enrijecendo o regime e estabelecendo uma 

censura eminentemente política no âmbito da cultura ou das “diversões públicas”. A 

esse respeito, Schwarz consigna que: 

 

Se em 64 fora possível à direita “preservar” a produção cultural, pois 
bastara liquidar o seu contato com a massa operária e camponesa, em 68, 
quando os estudantes e o público dos melhores filmes, do melhor teatro, da 
melhor música e dos melhores livros já constituem massa politicamente 
perigosa, será necessário trocar ou censurar os professores, os 
encenadores, os escritores, os músicos, os livros, os editores – noutras 
palavras, será necessário liquidar a própria cultura viva do movimento12. 
 

                                                           
10 SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política, 1964 – 1969. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 7-9. 
11 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 
101. 
12 SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política, 1964 – 1969. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 7-9. 
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A promulgação do AI-5, no final de 1968, significou também uma espécie 

de “unificação” das censuras. Isso porque, de acordo com o historiador Carlos 

Fico13, havia até então duas censuras diferentes: uma que atuava sobre a imprensa 

e outra sobre as diversões públicas. Até então, o regime estabelecido em 64 se 

utilizara de critérios políticos para censurar a imprensa, enquanto no âmbito artístico 

e cultural a censura se detinha à “defesa da moral e dos bons costumes”. Após a 

entrada em vigor do AI-5 e a consolidação da linha dura dos militares no poder, 

houve a imersão de uma “dimensão estritamente política” na censura das diversões 

públicas, o que, segundo Fico, fez transparecer, por vezes, “a impressão de 

unicidade das censuras durante o período”. Em outras palavras, o “teor político dos 

produtos artísticos”14 passou a ser rigorosamente controlado pelo regime, assim 

como já ocorria no âmbito da imprensa. 

A radicalização da censura e a intensificação da repressão observadas a 

partir de então, obviamente, teriam um impacto significativo sobre a produção 

cinematográfica. Os cineastas mais críticos e engajados com os movimentos sociais 

se obrigaram a encontrar novas formas de relacionar sua arte com a política. Como 

já não era mais possível fazer críticas ostensivas ao governo e à situação política e 

econômica do país, esses autores viram na alegoria15 uma maneira de se expressar 

sem sofrer as violentas represálias do regime opressor. Em outras palavras, a 

alegoria possibilitava ao cineasta “falar do presente sem correr riscos de ser 

censurado”16 ou perseguido. Assim, o recurso às alegorias, embora não fosse 

necessariamente novidade no cinema brasileiro17 à época, seria a tônica que 

marcaria boa parte da produção cinematográfica do fim da década de 1960 e da 

década subsequente. 

                                                           
13 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de 
História, São Paulo: ANPUH, vol. 24, nº 47, p. 29-60, 2004. 
14 KAMINSKI, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em A 
Guerra dos Pelados (Sylvio Back, 1971). História: Questões & Debates, n. 44. Curitiba: UFPR, 2006, 
p. 93. 
15 Para efeito da presente discussão, toma-se a palavra “alegoria” com o sentido de representação 
figurada ou, nas palavras de Dante Alighieri, aquilo “que se esconde sob o manto das fábulas, sendo 
a verdade oculta sob belas mentiras”. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007, p. 24. 
16 RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos Fracos: Cinema e História do Brasil. Bauru: Edusc, 2002, 
p. 302-303.  
17 Ainda antes do golpe, em 1964, Glauber Rocha já havia recorrido à alegoria em Deus e o Diabo a 
Terra do Sol como forma de “pensar o destino nacional numa obra-síntese”. XAVIER, Ismail. 
Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. São Paulo: Cosac 
Naify, 2012, p. 33. 
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O fim dos anos 1960 se conformou em um período de transição, não 

apenas política, mas cultural e estética também. Foi um momento de adensamento 

dos debates e de grande interação entre o cinema, a Música Popular Brasileira 

(MPB), o teatro e as artes visuais18. Consolidava-se, nesse contexto, um movimento 

que ficaria conhecido como Tropicália19, o qual repercutiu nas várias esferas da arte, 

inclusive, no cinema. Ao mesmo tempo, discutia-se a adesão a uma proposta mais 

industrial e comercial do cinema. Contudo, havia uma dissidência entre alguns 

cinemanovistas e cineastas da nova geração, o que deu ensejo a debates calorosos. 

Enquanto aqueles defendiam a produção de filmes que dialogassem melhor com o 

grande público, estes propunham uma ruptura radical com o mercado. Surgia então 

o chamado Cinema Marginal, que pregava uma espécie de subversão na própria 

linguagem cinematográfica20. 

A discussão a respeito de uma maior aproximação com o grande público 

e a adesão a um cinema mais “industrial” não era nova entre os cineastas, mas se 

intensificou na segunda metade da década de 1960. Isso ocorreu a propósito do 

próprio processo de modernização deflagrado pela política capitalista do regime 

militar. Por meio da captação de recursos internos e externos, provenientes de 

financiamentos e investimentos internacionais, o Brasil consolidava seu parque 

industrial – ainda que isso significasse um endividamento gigantesco e ainda que o 

país continuasse dependente das economias capitalistas centrais. Bem ou mal, a 

economia brasileira experimentou um surto de crescimento que ficaria conhecido 

como “milagre econômico”, principalmente nos anos de governo do General Emílio 

Garrastazu Médici, a partir de 196921. 

Ao mesmo tempo em que o regime enrijecia e a repressão se 

intensificava com perseguições políticas, prisões, torturas e assassinatos, o governo 

militar assumia “uma visão empresarial sobre o cinema” e buscava fortalecer a 

                                                           
18 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 33., p. 07. 
19 A Tropicália ou Tropicalismo foi um movimento cultural que se notabilizou por retomar 
procedimentos das vanguardas modernas e incorporar a cultura pop. Embora não fosse um 
movimento muito coeso, caracterizava-se principalmente pela “crítica à crença no progresso histórico 
redentor”, colocando em discussão o choque entre arcaico e moderno. NAPOLITANO, Marcos. 1964: 
História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 107.  
20 RODRIGUES, José Carlos. Pai contra Filho (e vice versa). Heco Produções, 2005.  Disponível em: 
<http://www.portalbrasileirodecinema.com.br/marginal/ensaios/03_05.php> Acesso em: 15 de 
dezembro de 2016. 
21 NAPOLITANO, Marcos. O Regime Militar Brasileiro: 1964 - 1985. São Paulo: Atual, 1998, p. 40. 
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indústria cinematográfica nacional22. Desde 1966, com o advento do Instituto 

Nacional de Cinema (INC), os militares tentavam regular e centralizar a atividade 

cinematográfica23. Essa “ação centralizadora” se faria ainda mais evidente em 

setembro de 1969, com a criação da Empresa Brasileira de Filmes S/A – 

Embrafilme. Embora se apresentasse como “meramente técnica” ou “neutra”, a 

Embrafilme era uma empresa que representava os interesses e a ideologia do 

regime militar, o qual, à época, assumira um discurso nacionalista no âmbito da 

cultura. Privilegiou-se, nesse sentido, o financiamento de filmes que tinham como 

tema a história e a literatura brasileira. Paradoxalmente, essa política da Embrafilme 

acabou encontrando certa aceitação entre alguns cineastas mais engajados, como, 

por exemplo, Glauber Rocha e Joaquim Pedro de Andrade24. 

Essa miscelânea de fatores – modernização conservadora, censura, 

repressão política, ingerência do governo na produção cinematográfica e 

intensificação dos debates acerca dos rumos do próprio cinema – contribuiu para 

que se consolidasse no Brasil um cinema plural e diversificado em estilos e ideias, 

sobretudo no início dos anos mais duros do regime militar, os chamados “anos de 

chumbo”. Foi justamente nesse contexto de efervescência política e cultural que 

surgiram os filmes que compõem o objeto do presente trabalho: O Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro e A Guerra dos Pelados. O primeiro é um longa-

metragem de 1969, dirigido e criado por Glauber Rocha, e o segundo é um filme 

produzido em 1970, de autoria de Sylvio Back.  

Os subcapítulos a seguir propõem uma breve linha do tempo da vida 

desses dois cineastas, os quais, apesar de terem estilos bastante peculiares e 

seguirem trajetórias distintas, tiveram em comum um inquestionável amor pelo 

cinema brasileiro.  

 

1.1 CONHECENDO GLAUBER ROCHA 

 

Nascido em 14 de março de 1939, em Vitória da Conquista, na Bahia, 

Glauber de Andrade Rocha foi o primeiro filho de Lúcia Mendes de Andrade Rocha e 
                                                           
22 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 132. 
23 PEREIRA, Miguel. Cinema e Estado: um drama em três atos. In: XAVIER, Ismail. O Desafio do 
Cinema. Rio de Janeiro, Zahar, 1985, p. 56.  
24 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 133. 
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Adamastor Bráulio da Silva. Em 1947, mudou-se com sua família para Salvador. Ele 

costumava viajar bastante pelo sertão nordestino com seu pai, que foi construtor de 

estradas de ferro e de rodagem. 

Aos nove anos, depois de ingressar no colégio presbiteriano Dois de 

Julho, Glauber Rocha escreveu sua primeira peça, em espanhol, da qual participou 

como ator: El Hijito de Oro. Já aos treze anos, participou do programa Cinema em 

Close-Up, na Rádio Sociedade da Bahia, fazendo crítica de cinema. Com o passar 

do tempo, Glauber se interessou cada vez mais por literatura, cinema e histórias em 

quadrinhos, participando de grupos de estudo e de teatro. Em 1956, ele colaborou 

no curta-metragem Um Dia na Rampa, de Luiz Paulino dos Santos, o qual foi filmado 

no Mercado Modelo de Salvador. 

Em 1957, Glauber entrou para a Faculdade de Direito da Universidade da 

Bahia, mas não chegou a se formar. No ano seguinte, deu início à carreira 

jornalística, atuando, inicialmente, como repórter policial no Jornal da Bahia. Pouco 

tempo depois, passou a escrever artigos sobre artes para o jornal Diário de Notícias, 

de Salvador, e também para o Jornal do Brasil, ao mesmo tempo em que trabalhava 

como funcionário público para a prefeitura da capital baiana. 

No ano de 1959, Glauber viajou a São Paulo para participar de um 

congresso dos cineclubes. Lá, conheceu Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude 

Bernardet e Gustavo Dahl, entre outros importantes críticos do cinema nacional. No 

mesmo ano, casou-se com Helena Ignez, sua primeira esposa, com quem teve, no 

ano seguinte, sua primeira filha. Ainda em 1960, Glauber Rocha assumiu a direção 

de Barravento, projeto iniciado por Luiz Paulino dos Santos, refazendo o roteiro do 

filme, o qual foi lançado no ano seguinte. 

Em 1963, Glauber deu início às filmagens de Deus e o Diabo na Terra do 

Sol, aquela que seria sua obra mais aclamada, e publicou o ensaio Revisão Crítica 

do Cinema Brasileiro. Já em 1964, enquanto ocorria o golpe militar no Brasil, 

Glauber participava do Festival de Cannes com o filme Deus e o Diabo na Terra do 

Sol. O filme concorreu à Palma de Ouro, mas não foi premiado. Em 1965, ele lançou 

o famoso manifesto A Estética da Fome, no qual buscava estabelecer as bases 

estéticas e políticas do chamado Cinema Novo. Em novembro do mesmo ano, 

Glauber foi preso juntamente com Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Heitor Cony, 

Mário Carneiro, Flávio Rangel, Antônio Callado, Jaime Rodrigues e Márcio Moreira 

Alves. Eles protestavam contra o regime militar, em frente ao Hotel Glória, no Rio de 
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Janeiro, onde ocorria uma reunião da OEA (Organização dos Estados Americanos). 

O episódio ficaria conhecido como “Oito do Glória”. 

O ano de 1967 foi marcado pela estreia e pela apresentação, no Festival 

de Cannes, de Terra em Transe. Polêmico no Brasil, o filme foi bastante premiado – 

recebendo, inclusive, o prêmio Luis Buñuel, conferido pela crítica espanhola – e 

elogiado por cineastas, críticos e intelectuais. No ano de 1968, Glauber começou a 

filmar o longa-metragem Câncer, o qual seria concluído apenas quatro anos depois. 

Em 1969, estreou O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filme que rendeu 

a Glauber Rocha o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. Já em 1970, ele 

filmou Cabezas Cortadas, na Catalunha, Espanha. 

Pressionado pelo regime militar, Glauber partiu para o exílio em 1971, de 

onde retornaria cinco anos depois. Em 1977, ele ganhou o prêmio especial do júri no 

Festival de Cannes com o curta-metragem Di, documentário polêmico por conter 

imagens do funeral do pintor Di Cavalcanti. No ano seguinte, filmou em Salvador A 

Idade da Terra, o seu último longa-metragem. 

No dia 6 agosto de 1982, Glauber Rocha, que padecia de uma pericardite 

viral, passou por complicações bronco-pulmonares e veio a falecer precocemente na 

cidade do Rio de Janeiro25.  

 

1.2 CONHECENDO SYLVIO BACK 

 

Sylvio Back nasceu em Blumenau, Santa Catarina, no dia 22 de julho de 

1937. Filho de imigrantes – seu pai era judeu húngaro e sua mãe era alemã –, Back 

se mudou para Curitiba aos três anos de idade, em 1940, onde viveu até 1986. Por 

essa razão, considera-se “paranaense por opção”26. 

Com 16 anos de idade, Sylvio Back começou a trabalhar como bancário. 

Depois, foi professor de cursinho na capital paranaense, dando aulas de francês e 

inglês. Ingressou, mais tarde, no jornalismo. Como crítico de filmes, Back escreveu 

                                                           
25 Todas as informações desse subcapítulo foram retiradas da página eletrônica do Tempo Glauber, 
centro cultural mantido pela família de Glauber Rocha e depositário de parte importante do acervo do 
diretor. Disponível em: <http://www.tempoglauber.com.br/b_01.html> Acesso em: 13 de dezembro de 
2016. 
26 Entrevista concedida ao Jornal Nicolau, em maio de 1988. In: BACK, Sylvio. Sylvio Back: filmes 
noutra margem. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura, 1992, p.138. 
 



20 

 

em diversos jornais de Curitiba, até começar a trabalhar nos Diários Associados, 

onde dirigiu, por dois anos, uma página literária chamada Letras & Artes27. 

Sua carreira como cineasta começou em 1962, motivada pela 

inauguração da primeira cinemateca do Paraná, em Curitiba. Nesse ano, Back deu 

início ao seu primeiro curta-metragem, As Moradas, o qual foi concluído em 1964. 

Em 1967, juntamente com outros dois jornalistas, ele escreveu o roteiro de Lance 

Maior, seu primeiro longa-metragem. Estrelado por Reginaldo Farias, Lance Maior 

marcou três estreias na “telona”: a de Regina Duarte como atriz, a de Curitiba como 

cenário e a do próprio Sylvio Back como diretor de longa-metragem. 

Em 1970, Sylvio Back lançou A Guerra dos Pelados, filme discutido no 

presente trabalho. Foi um projeto audacioso para a época, chegando a envolver 

mais de 800 figurantes em um mesmo dia de filmagem28. Contudo, o filme foi um 

fracasso de bilheteria. Devido aos altos custos da produção, Back ficou bastante 

endividado. Por essa razão, entre 1971 e 1975, ele precisou trabalhar no campo 

publicitário, em Curitiba, sem ter como realizar novos projetos de longa-metragem29. 

No ano de 1976, Back lançou Aleluia, Gretchen, seu terceiro longa-

metragem, concluindo sua “trilogia do sul” – os três primeiros longas-metragens de 

do cineasta foram filmados na região Sul do Brasil. Em 1980 e 1982, foram 

lançados, respectivamente, Revolução de 30 e República Guarani. Em 1986, Sylvio 

Back deixou Curitiba para ir morar no Rio de Janeiro, onde vive desde então. Mas 

sua produção cinematográfica continuou intensa. Entre 1987 e 2010, Back lançou 

sete longas-metragens: Guerra do Brasil (1987), Rádio Auriverde (1991), Yndio do 

Brasil (1995), Cruz e Sousa – O Poeta do Desterro (1999), Lost Zweig (2003), O 

Contestado – Restos Mortais (2010) e O Universo Graciliano (2014).  

Sylvio Back produziu ainda vários curtas e médias-metragens e publicou 

inúmeros livros, entre ensaios, roteiros dos filmes e poesia30. Em reconhecimento ao 

trabalho de Back, Glauber Rocha o apelidou de “Cacique do Sul”31. As obras críticas 

e originais de Sylvio Back o tornaram um dos cineastas mais laureados da história 

do cinema nacional.  

                                                           
27 BACK, Sylvio. Entrevista concedida ao jornal A Notícia, de Joinville/SC, em 1996. Disponível em: 
<http://www1.an.com.br/grande/back/0gra1.htm> Acesso em: 14 de dezembro de 2016  
28 BACK, Sylvio. Entrevista concedida ao programa Sala de Cinema. SESCTV, 2010. 
29 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 135. 
30 BACK, Sylvio. A Guerra dos Pelados: roteiro do filme. São Paulo: Annablume, 2008. 
31 ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p.488. 
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2 SERTÃO DO NORDESTE VS. SERTÃO DO SUL   

 

Apresentam-se, neste capítulo, os filmes que compõem o objeto de 

estudo do presente trabalho: O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), 

de Glauber Rocha, e A Guerra dos Pelados (1970), de Sylvio Back. Embora as 

películas em questão tenham sido produzidas em períodos bastante próximos e 

dentro de um mesmo contexto histórico, político e cultural do país, existem 

marcantes diferenças entre seus respectivos elementos estéticos e estilísticos. Não 

obstante, esses filmes apresentam uma série de similaridades no que se refere ao 

tema, às alegorias e também a determinados personagens que representam classes 

sociais, instituições e posições ideológicas.    

Em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha 

retrata o sertão32 do Nordeste do Brasil e as questões sociais de uma terra 

aparentemente sem lei, assolada pela seca, pela fome e pela miséria de um povo 

sofrido e injustiçado. A história, que se passa em uma época contemporânea àquela 

em que o filme foi produzido, tem como eixo central uma crise deflagrada pelo 

coronelismo e pelas desigualdades fundiárias e sociais do sertão nordestino. A 

cultura e o sincretismo religioso do sertanejo do Nordeste são componentes 

essenciais da trama, na qual o autor articula uma relação entre misticismo, mitologia, 

messianismo e revolução33. 

                                                           
32 Hoje, de um modo genérico, entende-se por “sertão” a região ou a área localizada no interior do 
país, distante do litoral e dos grandes centros urbanos. No entanto, a expressão “sertão” carrega uma 
série de sentidos que vão muito além da concepção geográfica ou espacial. Alguns desses sentidos 
foram construídos por grupos sociais dominantes no Brasil nas primeiras décadas subsequentes à 
Proclamação da República. Entre o final do século XIX e o início do século XX, idealizava-se no país 
uma nação “civilizada” nos moldes europeus. Para alguns pensadores do período, o sertão era 
exatamente o oposto desse ideal de civilização. Eles viam o sertão como um lugar selvagem, onde 
predominavam a ignorância e o fanatismo religioso. Sob essa ótica, o “arcaico” e “atrasado” sertão se 
contrapunha ao “moderno” e “civilizado” litoral. Nesse período, em que se pretendia a formação de 
uma identidade nacional, o sertão foi palco de alguns importantes e sangrentos conflitos, como as 
guerras de Canudos e do Contestado. Paradoxalmente, segundo a historiadora Liz Andréa Dalfré, foi 
justamente a população do sertão, tida por alguns como bárbara e inculta, que “conferiu, para o 
pensamento do período, a autenticidade para uma nação em vias de formação, em um momento em 
que se buscava a identidade do povo brasileiro”. Não é por acaso, nesse sentido, que os sertanejos 
dos filmes ora analisados representam alegoricamente o próprio povo brasileiro. Ver mais em: 
DALFRÉ, Liz Andréa. Outras narrativas da nacionalidade: o movimento do Contestado. Curitiba: 
SAMP, 2014. 
33 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 264-272. Ver, também: BENTES, Ivana. Terra de Fome e Sonho: o 
paraíso material de Glauber Rocha. Rio de Janeiro, UFRJ: 2002. Disponível em: 
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/bentes-ivana-glauber-rocha.html> Acesso em: 26 de novembro de 2016. 
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Já A Guerra dos Pelados tem como cenário a região Sul do país. O filme 

resgata um episódio da histórica Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, 

em uma região então compreendida entre os estados do Paraná e de Santa 

Catarina. Assim como na obra de Glauber Rocha, é a complicada questão agrária 

brasileira que dá causa ao conflito na narrativa de Back. São patentes também, na 

história narrada por Back, a forte convicção religiosa dos camponeses e o caráter 

messiânico de sua luta. Na trama, camponeses expropriados e expulsos de suas 

terras se organizam para tentar defender seus direitos, mas são violentamente 

reprimidos pelas forças militares do governo federal e pelos “coronéis” da região.  

Distantes no tempo e no espaço, as narrativas em questão se aproximam 

no tema e nos sentidos alegóricos. Tanto Glauber Rocha quanto Sylvio Back tratam 

da má distribuição de terras, do subdesenvolvimento, das injustiças sociais, do 

abuso de poder, da fome e da miséria. Para tanto, utilizam-se de personagens-tipo, 

ou seja, personagens que representam grupos, lugares, classes ou posições sociais. 

É principalmente para esses personagens que convergem as semelhanças entre as 

duas tramas. São sertanejos, beatos, padres, santas, jagunços e coronéis, que, no 

Sul ou no Nordeste, representam o povo, a fé, a ignorância, o capital, a Igreja, o 

poder ou o Estado.  

 

2.1 O DRAGÃO DA MALDADE CONTRA O SANTO GUERREIRO 

 

Filme que rendeu a Glauber Rocha, entre vários outros, o prêmio de 

melhor diretor no Festival de Cannes de 1969, O Dragão da Maldade contra o Santo 

Guerreiro é uma espécie de western brasileiro, que mistura cordel e ópera, 

associando ainda diversos elementos da cultura do sertão nordestino, como as 

músicas, as danças, as crenças, os mitos e o folclore34.  

O filme passou por um longo e delicado processo de restauração na 

Inglaterra, já que seus negativos originais haviam sido destruídos em um incêndio 

ocorrido no Laboratório GTC, em Paris, no ano de 1973. A restauração das imagens 

só foi possível devido à existência de uma cópia francesa do filme, já que se tratava 

de uma coprodução franco-brasileira, enquanto o áudio foi recuperado a partir de um 

                                                           
34 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 265-292. 
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negativo que se encontrava na Cinemateca de Cuba35. Por essa razão, logo na 

abertura do filme, sobre um tríptico que contém a imagem de São Jorge matando um 

dragão, surge uma espécie de glossário, em francês, explicando ao público 

estrangeiro alguns eventos históricos brasileiros importantes para a compreensão do 

filme. Esse prólogo discorre brevemente sobre os cangaceiros, Lampião, São Jorge 

e Oxóssi, definindo ainda expressões como “jagunços”, “coronel”, “beatos” e “santa”. 

Da mesma forma, são dispostas legendas em francês em quase todas as canções 

do filme.  

Em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha traz 

novamente à vida Antônio das Mortes, personagem emblemático de Deus e o Diabo 

na Terra do Sol (1964), seu filme mais celebrado. Contudo, Antônio das Mortes 

parece sofrer uma espécie de metamorfose em O Dragão da Maldade, o que o 

distancia do implacável matador de Deus e o Diabo36. 

A história de O Dragão da Maldade, conforme já relatado, é 

contemporânea ao período de produção do filme e se passa no sertão nordestino. 

No elenco, o filme conta com alguns atores bastante conhecidos do público 

brasileiro, como Maurício do Valle, Odete Lara, Othon Bastos, Hugo Carvana e Jofre 

Soares. 

 A trama se inicia com a chegada, a um lugarejo fictício conhecido como 

Jardim das Piranhas, de um homem que se diz reencarnação de Lampião. O 

suposto cangaceiro, de nome Coirana (Lorival Pariz), leva em seu encalço uma 

“santa” (Rosa Maria Penna), um negro conhecido como Antão (Mário Gusmão) e 

uma horda de beatos desabrigados e vítimas do flagelo da seca. Por ocasião da 

chegada de Coirana, a pequena cidade se encontra sob o domínio político de 

Horácio (Jofre Soares), um “coronel” cego, demagogo e autoritário que é dono de 

todas as terras da região. Para manter sua autoridade, Horácio conta com a ajuda e 

                                                           
35 AZEVEDO, Erika. Com negativos originais destruídos, 'O Dragão da Maldade' foi recuperado com 
cópia francesa e áudio vindo de Cuba. Jornal Extra, O Globo Online, 2008. Disponível em: 
<http://extra.globo.com/tv-e-lazer/com-negativos-originais-destruidos-dragao-da-maldade-foi-
recuperado-com-copia-francesa-audio-vindo-de-cuba-517626.html> Acesso em: 15 de dezembro de 
2016.  
36 O personagem Antônio das Mortes foi criado por Glauber Rocha para o filme Deus e o diabo na 
terra do sol, de 1964. Segundo o próprio Glauber, o personagem foi inspirado em José Rufino, oficial 
que alega ter matado o lendário cangaceiro Corisco. Em Deus e o Diabo, Antônio das Mortes é um 
assassino de aluguel frio e impiedoso, famoso por perseguir e matar cangaceiros. ROCHA, Glauber. 
Entrevista concedida à revista Positif. In: ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: 
Cosac Naify, 2004. 
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a complacência de Matos (Hugo Carvana), um delegado ambicioso e covarde, o 

qual, por sua vez, é amante de Laura (Odete Lara), a bela esposa do coronel. 

Para dar cabo à vida do subversivo Coirana, o delegado Matos resolve ir 

a Salvador para contratar Antônio das Mortes (Maurício do Valle), um pistoleiro 

conhecido por matar cangaceiros. Este, ao saber do homem que se diz cangaceiro, 

mostra-se bastante surpreso, já que há muitos anos ele próprio matara Corisco, o 

último representante do Cangaço. Por essa razão, dispensa o pagamento proposto 

pelo delegado e resolve ir ao encontro de Coirana para verificar pessoalmente a 

autenticidade do pretenso cangaceiro. 

Chegando a Jardim das Piranhas, Antônio das Mortes trava um duelo 

com Coirana, no meio da praça da cidade, e lhe desfere um golpe mortal com seu 

facão. Graças à intervenção da Santa (seu nome não é revelado na trama), que 

impede Antônio das Mortes de aplicar um novo golpe em seu adversário, Coirana 

não morre na hora. Ele é carregado para dentro de um bar, onde delira e agoniza. 

Mais tarde, com a ajuda do Professor (Othon Bastos), o rival ébrio do delegado 

Matos, Antônio das Mortes carrega o moribundo cangaceiro para as montanhas, 

onde se encontram a Santa, Antão e os beatos. 

 

 
Figura 1: Coirana e Antônio das Mortes duelam na praça de Jardim das Piranhas (O Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 
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Antônio das Mortes, após ter sido tocado pela Santa, atravessa uma 

severa crise de consciência e começa a repensar suas convicções. Enquanto isso, 

coronel Horácio descobre o caso de Laura e Matos e, com a ajuda de Mata-Vaca 

(Vinícius Salvatori), o líder de um bando de jagunços recém-chegados à cidade, 

decide acertar as contas com o delegado. Contudo, é a própria Laura que, 

desiludida com a covardia e a impotência de seu amante, apunhala Matos pelas 

costas. 

O coronel ordena então que Mata-Vaca e seus jagunços massacrem o 

povo de Coirana, que se encontra abrigado nas montanhas. Sobrevivem à chacina 

apenas a Santa e Antão. Antônio das Mortes, arrependido e inspirado pelo exemplo 

de Coirana, resolve passar para o lado do povo oprimido, desafiando o coronel 

Horácio.  

No confronto final, Antônio das Mortes, em parceria com o Professor, 

extermina o bando de Mata-Vaca. Durante o tiroteio, Laura é atingida e morre. No 

desfecho da batalha, ocorre o clímax do filme: Antão se aproxima a cavalo, com a 

Santa na garupa, e atinge o velho coronel com uma lança. A cena apoteótica define 

o triunfo do bem sobre o mal, tal como na luta entre São Jorge e o dragão. O filme 

termina com Antônio das Mortes caminhando à beira da estrada, com um futuro 

incerto e indefinido à sua frente. 

A despeito da aparente simplicidade da narrativa, Glauber Rocha lança 

mão de uma série de recursos para retratar o subdesenvolvimento, a miséria, a 

fome, a exploração e a opressão de um povo bastante sofrido e injustiçado. O filme 

foi criado em um contexto político bastante conturbado da história do Brasil, já que a 

promulgação do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968, resultara no 

enrijecimento do regime militar, na intensificação da censura sobre os produtos 

artísticos e na crise dos movimentos sociais e políticos37.  

                                                           
37 A promulgação do AI-5, conforme visto anteriormente, significou o recrudescimento do regime no 
militar. O decreto em questão conferiu imensos poderes ao governo e suprimiu direitos fundamentais 
dos cidadãos. A partir de então, intensificaram-se as perseguições, as prisões, as torturas e as 
mortes de dissidentes do regime. O AI-5 representou também o enrijecimento da censura no meio 
artístico e cultural. FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista 
Brasileira de História, São Paulo, v. 24, p. 29-60, 2004. 
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Figura 2: Momento apoteótico em que o coronel Horácio sucumbe diante de Antão, assim 

como o dragão diante de São Jorge. (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 

Glauber Rocha, 1969).   

 

Com a consolidação do recurso às alegorias38, na segunda metade dos 

anos 1960, alguns autores abriram mão do cinema de críticas ostensivas à situação 

do país e reforçaram a utilização de elementos alegóricos para representar o Brasil. 

O recurso em questão seria providencial a partir de 1969, quando a censura sobre a 

produção artística e cultural passou a ser política e intensa.  Nesse passo, O Dragão 

da Maldade contra o Santo Guerreiro vai muito além da disputa romântica e 

folclórica entre o bem e o mal. Glauber Rocha parece ter se utilizado da alegoria e 

da cultura popular brasileira como instrumentos de crítica e oposição à 

modernização conservadora do regime militar39. Nesse sentido, Jardim das Piranhas 

não é apenas um microcosmo representativo do sertão nordestino, mas do próprio 

Brasil do período.  

As cenas de O Dragão da Maldade são bastante teatralizadas. 

Observam-se longos planos-sequência no filme, em detrimento da utilização de 

cortes sucessivos e de planos de campo e contracampo. Assim, apesar de inseridas 

em uma ordem cronológica linear e progressiva, as cenas possuem certa 

independência dentro da narrativa fílmica, funcionando como verdadeiras “peças de 
                                                           
38 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 31. 
39 Ibidem, p. 309-310. 
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teatro”, que podem ser contempladas isoladamente. O transe e o devaneio são 

bastante recorrentes na trama: ora um povo passivo e indiferente presencia 

momentos de extrema violência, ora os personagens parecem conversar com sua 

própria consciência em cenas deslocadas. 

 

   
Figura 3: Plano-sequência de O Dragão da Maldade. Os personagens surgem gradativamente em 

cena, como se estivessem em um palco de teatro. (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 

Glauber Rocha, 1969).  

 

Por outro lado, em razão dos planos-sequência, as cenas de O Dragão da 

Maldade não têm a fluidez e a dinâmica que normalmente se verificam nos filmes de 

aventura e western. A esse propósito, é interessante observar que O Dragão da 

Maldade se inspira mais no spaghetti  western ou western italiano40, que lhe é 

contemporâneo, do que no western norte-americano. Isso porque não há, na 

película de Glauber, a figura carismática e idealizada do mocinho, como costumava 

ocorrer nos faroestes hollywoodianos; o herói aqui – Antônio das Mortes – é um 

personagem enigmático, carrancudo e deslocado, que se converte apenas no 

decorrer da trama41. 

É interessante observar, ainda, que O Dragão da Maldade é o primeiro 

longa-metragem colorido de Glauber Rocha. Por essa razão, as cores foram 

trabalhadas de um modo bastante especial pelo autor, não só destacando, mas 

definindo simbolicamente importantes personagens da trama. É o que se observa, 

por exemplo, na capa vermelha de Antão, no lenço rosa de Antônio das Mortes, no 

vestido roxo da Laura e na roupa branca da Santa. As cores também conferem belas 

fotografias ao filme, seja na paisagem árida do sertão nordestino, seja no vilarejo de 

Jardim das Piranhas. 

                                                           
40 O spaghetti western foi um gênero de western de baixo orçamento que se desenvolveu na Europa, 
mais notadamente na Itália, em meados da década de 1960. A expressão é pejorativa e foi cunhada 
pelos norte-americanos.  
41 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 291. 
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2.2 A GUERRA DOS PELADOS 

 

Segundo longa-metragem de Sylvio Back, A Guerra dos Pelados foi 

produzido em 1970 e lançado no ano seguinte. É um dos raros filmes que tratam da 

Guerra do Contestado, conflito ocorrido em uma extensa faixa de terra situada entre 

os estados do Paraná e de Santa Catarina, no início do século passado. A despeito 

do relativo esquecimento a que foi relegada, a Guerra do Contestado foi bastante 

expressiva no que se refere ao tempo de sua duração, à quantidade de vítimas que 

gerou e, principalmente, às suas consequências políticas e econômicas na região42. 

Back resgata o conflito em questão em uma produção bastante ousada para a 

época, mormente pela escassez de recursos e pela censura do regime militar.  

A exemplo de O Dragão da Maldade, A Guerra dos Pelados também foi 

estrelado por atores de grande expressão da televisão e do cinema brasileiros, como 

Stênio Garcia, Lala Schneider, Átila Iório, Otávio Augusto, Jofre Soares e Emanuel 

Cavalcanti. Esses dois últimos, a propósito, compuseram também, cerca de um ano 

antes, o elenco de O Dragão da Maldade. Neste, Jofre Soares interpretara o coronel 

Horácio, enquanto Emanuel Cavalcanti desempenhara o papel de padre do lugarejo 

conhecido como Jardim das Piranhas. 

Entretanto, diversamente de O Dragão da Maldade, no qual tanto a 

história quanto os personagens são fictícios, a narrativa de Back é inspirada em 

eventos reais – apesar de o roteiro ter se pautado em um romance histórico. Assim, 

o autor mescla realidade e ficção, de forma que personagens imaginários dialogam 

com figuras reais do passado. O filme é uma adaptação, para as telas do cinema, de 

Geração do Deserto, romance escrito por Guido Wilmar Sassi e publicado em 1964. 

É possível delimitar três núcleos principais em A Guerra dos Pelados. O 

primeiro e mais importante é o núcleo dos chamados “pelados”, os quais inspiram o 

próprio título da obra. Trata-se de um grupo itinerante de camponeses expulsos de 

suas terras, os quais se organizam para enfrentar as tropas do governo e os 

jagunços contratados por grandes proprietários da região. A expressão “pelados” se 

deveu originalmente ao fato de que os caboclos expropriados costumavam raspar 

suas cabeças, mas é denotativa também da sua condição de extrema miséria. 

                                                           
42 STAUB, Enio. Contestado, a Guerra Desconhecida, 1985. Irani Produções. Disponível em: 
<https://vimeo.com/174647298> Acesso em: 22 de setembro de 2016.  
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O segundo núcleo é composto pelos “coronéis”, pelos representantes das 

empresas estrangeiras concessionárias das terras ao longo da ferrovia em 

construção e pelas forças militares enviadas pelo governo federal para restabelecer 

a ordem na região. Eram chamados de “peludos” pelos caboclos, em contraposição 

à alcunha de “pelados” atribuída a estes. 

Por fim, o terceiro núcleo é composto por dois personagens emblemáticos 

do romance de Guido Wilmar Sassi: Nenê e Zeferina. Estes, embora inseridos no 

universo e no contexto fílmico, protagonizam uma aventura paralela e, de certa 

forma, independente na trama43. São dois personagens matutos, que representam 

não só a simplicidade e a ingenuidade do caboclo, mas sua impotência diante do 

processo de modernização e do conflito em curso. 

A narrativa é bastante linear e a crise que permeia a trama se revela já na 

primeira cena, antes mesmo dos créditos iniciais, quando um grupo de jagunços 

liderados por um homem fardado se aproxima por um descampado, com uma cerca 

de arame farpado. Concomitantemente, uma voz radiofônica anuncia: “a Brazil 

Railway Company faz saber a todos que é expressamente proibido ocupar os 

terrenos num raio de quinze quilômetros de cada lado das margens do Rio do Peixe, 

pertencentes à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande por concessão 

governamental”. Logo em seguida, os jagunços expulsam uma família de posseiros 

que vive no local. Estes, ao tentarem resistir, são massacrados. O desfecho da cena 

se dá com os cadáveres dos camponeses pendurados nos galhos de uma árvore. 

Uma legenda no início da cena situa o episódio em Taquaruçu, no outono de 1913. 

A violência e a tensão da cena introdutória contrastam com a leveza da 

cena subsequente. Enquanto os créditos do filme são dispostos na tela, Adeodato 

(Átila Iório), líder dos “pelados”, cavalga por uma bela pradaria, ao som de uma 

canção suave, até chegar ao acampamento em que se encontram seus seguidores. 

Dois momentos distintos então se apresentam: inicialmente, um grupo de homens 

treina para a guerra, com aparente descontração, simulando lutas com espadas de 

madeira; em seguida, uma música alegre introduz um ambiente festivo, no qual os 

camponeses se confraternizam, dançam, riem, fumam, comem pinhões e bebem 

chimarrão.  

                                                           
43 KAMINSKI, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em A 
Guerra dos Pelados (Sylvio Back, 1971). História: Questões & Debates, n. 44. Curitiba: UFPR, 2006, 
p. 98. No artigo em questão, Rosane Kaminski investiga a função narrativa que os personagens 
ficcionais Nenê e Zeferina desempenham nessa trama de enredo histórico. 
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Figura 4: No primeiro quadro, os “pelados” treinam descontraídos para a guerra; no segundo, dançam 

e se confraternizam observados por Adeodato (A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

 

Na sequência, Nenê (Stênio Garcia) e Zeferina (Lala Schneider) são 

apresentados ao público. Zeferina se encontra em seu rancho, na companhia de um 

vizinho ao qual serve chimarrão, enquanto Nenê, no lado de fora, treina movimentos 

de luta com uma espada de madeira. De maneira bastante infantil, em meio a 

gemidos e golpes desferidos no ar, Nenê profere ameaças e imprecações aos 

“peludos”. No interior do rancho, a câmera passeia por um pequeno e rústico altar 

com uma foto do Monge José Maria, figura mística que liderara os caboclos na 

Batalha de Irani, no início da Guerra do Contestado, em 1912. 

Na conversa com outro vizinho, Nenê revela seu objetivo: demonstrar sua 

bravura para poder se casar com Ana (Dorothée-Marie Bouvier), uma menina virgem 

que se encontra acampada com o grupo de Adeodato e é tida como “santa” pelos 

sertanejos. Para tanto, de acordo com o próprio Nenê, ele teria que cortar vinte 

orelhas de “peludos” e entregá-las a Seu Juca (Emanuel Cavalcanti), pai de Ana. 

Contudo, ao saberem da existência de um “dragão de ferro que come 

terra” – alegoria criada para o trem e a estrada de ferro, cuja construção redundava 

na expropriação dos posseiros e pequenos fazendeiros –, Nenê e sua madrinha, 

Zeferina, resolvem mudar a oferta pela mão de Ana. Em vez das vinte orelhas de 

“peludos”, ofereceriam ao Seu Juca, como prêmio, a cabeça do aludido monstro. A 

fim de encontrar o “dragão de ferro”, a pitoresca dupla se lança então em uma 

jornada suicida. 
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Essa aventura de Nenê e Zeferina, conforme já mencionado 

anteriormente, compõe uma narrativa à parte na trama. Trata-se de uma espécie de 

releitura das aventuras vividas por Dom Quixote de La Mancha, personagem criado 

por Miguel de Cervantes no século XVII44. Assim como o “Cavaleiro da Triste Figura” 

e seu fiel escudeiro, Sancho Pança, Nenê e Zeferina oscilam entre fantasia e 

realidade, mesclando coragem e determinação com desvario e ingenuidade.  

Ao encontrarem a estrada de ferro, Zeferina conclui que aquilo é o 

“carreiro” da criatura que eles procuram. Eles caminham então pelos trilhos e 

chegam a um ponto em que há barranco nos dois lados. Imaginando ser um local 

estratégico para a emboscada, já que, no seu entendimento, não teria para onde o 

“dragão” fugir, a dupla resolve aguardar ali mesmo. Já é noite quando Zeferina, com 

o ouvido encostado em um dos trilhos, ouve o trem se aproximando. Ao avistar a luz 

que surge na curva, ao longe, e incitado pelos gritos de sua madrinha, Nenê parte 

com sua espada de madeira em direção ao trem, que vem em sentido contrário. 

Obviamente, a pretensa façanha não se consuma e o destino de Nenê é 

tragicamente selado. 

 

 
Figura 5: Nenê e Zeferina encontram o “carreiro” do “dragão de ferro”.  

(A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

                                                           
44 KAMINSKI, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em A 
Guerra dos Pelados (Sylvio Back, 1971). História: Questões & Debates, n. 44. Curitiba: UFPR, 2006, 
p. 100. 
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Paralelamente à aventura de Nenê e Zeferina, desembarca na estação de 

trem de Taquaruçu o Capitão (Maurício Távora) – seu nome não é revelado no filme. 

Designado pelo governo federal para recompor a ordem na região, o Capitão é 

recebido com formalidade pelas principais personalidades do Município, dentre os 

quais os “coronéis”, o vigário e os representantes da Lumber – empresa madeireira 

subsidiária da Brazil Railway Company, a qual se estabelecera na região para 

explorar os pinheiros. O Capitão deixa claro que viera a Taquaruçu para conversar 

com os caboclos e pedir a eles que se retirem da região. Isso parece não agradar os 

coronéis e os empresários estrangeiros, os quais exigem a tomada de medidas e 

ações mais enérgicas para solucionar o impasse. 

O Capitão então se dirige ao acampamento onde se encontram os 

“pelados” e lhes propõe uma solução pacífica, “sem derramamento de sangue”. No 

entanto, fica claro que a proposta do Capitão é unilateral e só atende aos interesses 

dos estrangeiros e dos grandes proprietários da região, não havendo disposição, por 

parte do governo, de fazer qualquer espécie de concessão aos caboclos. Estes, por 

sua vez, expõem toda sua insatisfação ao Capitão.   

Ainda no acampamento, o Capitão acompanha uma espécie de ritual por 

meio do qual Ana, sob a supervisão de Pai Velho (Jofre Soares), um líder espiritual 

dos insurgentes, “incorpora” o Monge José Maria e faz profecias. A cena revela não 

apenas a crença e a religiosidade dos camponeses, mas a conotação messiânica de 

sua luta. 

Em seguida, ocorre um fato que redireciona o rumo da narrativa: a 

castidade de Ana é maculada. Ana se entrega a Ricarte (Otávio Agusto), o qual 

havia sido designado por Pai Velho justamente para salvaguardar a “pureza” da 

suposta santa. A partir desse momento, a sorte dos “pelados” parece mudar. Os 

caboclos são atacados pelos “peludos” em uma procissão e reagem. Tem início 

então uma sucessão de ataques e retaliações de ambos os lados.  

Sob o pretexto de evitar o acirramento dos conflitos, uma autoridade de 

Taquaruçu faz um apelo aos “crentes que se encontram em companhia de 

Adeodato”, sugerindo-lhes que se entreguem. Confiantes na promessa de que o 

governo lhes daria terras com títulos de propriedade, dezenas de camponeses se 

apresentam pacificamente aos soldados do governo, mas são obrigados a cavar sua 

própria cova e são enterrados vivos. Em represália, Adeodato e seus homens 
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invadem e incendeiam uma serraria da Lumber, matando “gringos” e queimando 

títulos das terras concedidas pelo governo brasileiro à empresa estrangeira em 

questão. 

O Capitão, pressionado pelos “coronéis” e pelos “gringos”, resolve investir 

massivamente contra os caboclos insurgentes. Estes, em nítida desvantagem 

numérica e cada vez mais acuados pelas tropas fortemente armadas do governo, 

decidem fugir para Caraguatá, um município vizinho, dispersando-se e 

embrenhando-se nas matas. Durante a fuga, Pai Velho é atingido e morre agarrado 

à imagem de São Sebastião, sendo queimado, em seguida, por seus algozes.  

O filme termina quando os “pelados” remanescentes, visivelmente 

abatidos e desesperançados, reagrupam-se em determinado local e, sob o comando 

de Adeodato, seguem em caravana para Caraguatá. O desfecho é repentino e 

transmite uma sensação de incompletude, como se a narrativa tivesse sido 

interrompida no meio.  

 

 
Figura 6: Durante a fuga, Ana carrega a bandeira dos “pelados” e Pai Velho  

carrega a imagem de São Sebastião. (A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

 

Por ser um filme épico, a produção de A Guerra dos Pelados foi bastante 

dispendiosa. Segundo Back, houve uma grande dificuldade na realização do projeto, 

sobretudo porque o exército brasileiro se recusou a emprestar canhões e armas 
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para as filmagens. Foi necessário construir réplicas de madeira dos canhões e 

emprestar armas de acervos particulares. A gravação do filme foi feita no Município 

de Caçador, em Santa Catarina. Para que se tenha uma ideia da grandiosidade e da 

complexidade da produção, chegaram a ser utilizados mais de 800 (oitocentos) 

figurantes em um único dia de filmagem45.  

O filme é bastante dinâmico e suas cenas são dotadas de fluidez. 

Diversamente de O Dragão da Maldade, no qual se observam longos planos-

sequência e poucos cortes, a câmera se movimenta com intensidade em A Guerra 

dos Pelados. Devido às cenas de batalha e de perseguição, as montagens paralelas 

com travellings são bastante recorrentes. Outra característica marcante do filme é a 

utilização de planos gerais, revelando o interesse do autor em captar e demonstrar a 

bela paisagem da região Sul do país. 

 

 
Figura 7: Soldados das tropas do governo atacam em meio às araucárias. 

(A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

 

Destaca-se, por fim, o realismo que Back tenta conferir às cenas de 

violência de seu filme. A covardia e a crueldade da guerra são retratadas de maneira 

bastante convincente no filme, seja pela montagem das cenas, seja pela 

interpretação dos atores. Algumas dessas cenas são nauseantes e chegam a causar 

                                                           
45 BACK, Sylvio. Entrevista concedida ao programa Sala de Cinema. SESCTV, 2010. 
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desconforto no espectador, como, por exemplo, quando o coronel Tidico (Edson 

D’Ávila) surra caboclos amarrados nus a uma cerca. Essa representação realista e 

crua da violência em A Guerra dos Pelados contrasta com o histrionismo e o 

exagero interpretativo de O Dragão da Maldade. 
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3 DISTANTES E EQUIVALENTES: OS PERSONAGENS PARALELOS  

 

A despeito das diferenças estéticas e estilísticas que marcam os filmes 

em discussão, tanto Glauber Rocha quanto Sylvio Back buscaram retratar, em suas 

respectivas películas, os costumes, as crenças, os mitos, a paisagem, a natureza e 

a história das regiões onde nasceram ou às quais, de certa forma, sentiam-se 

pertencentes. 

Não por acaso, os enredos e os personagens de O Dragão da Maldade e 

A Guerra dos Pelados são indissociáveis dos lugares representados. Seria 

impensável, nesse sentido, o ressurgimento de um cangaceiro em um lugar que não 

fosse o sertão nordestino. Da mesma forma, seria inimaginável a reconstituição da 

Guerra do Contestado em um cenário natural que não fosse o das Matas de 

Araucárias, cuja exploração pelos estrangeiros, a propósito, foi o verdadeiro motivo 

do conflito armado.   

Por outro lado, percebe-se, em ambos os filmes, que os autores tenderam 

a priorizar o coletivo em seus enredos, em detrimento da utilização de personagens 

centrais ou protagonistas. Mesmo em O Dragão da Maldade, no qual Antônio das 

Mortes reivindica certo protagonismo na trama, a narrativa não é construída sobre 

um personagem específico. A intenção de Glauber não parece ter sido narrar a 

saga, as inquietações, os dramas pessoais ou a conversão de Antônio das Mortes – 

embora isso tudo esteja presente no filme –, mas mostrar a complicada questão 

agrária, o conflito de interesses e as disputas sociais do sertão nordestino e, por 

extensão, do Brasil. Da mesma forma a trama não se desenrola sobre uma figura 

central ou sobre um herói individual em A Guerra dos Pelados. O próprio Sylvio Back 

chegou a afirmar que o personagem central em A Guerra dos Pelados é a História46. 

A coletividade pretendida por Glauber e Back nem sempre é explícita nos 

filmes discutidos. Alguns personagens, embora inseridos em um determinado núcleo 

ou em um conjunto maior no universo fílmico, são representativos de grupos ou 

classes sociais existentes no mundo externo ao das narrativas. Isso não significa, 

contudo, que os personagens sejam necessariamente planos ou imóveis. Alguns 

                                                           
46 Anexo. Diário do Paraná. Curitiba, 24/08/1976. Apud: KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: 
história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 70. Tese de doutorado em História. Curitiba: 
UFPR, 2008, p. 261. 
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deles, inclusive, tanto na película de Glauber quanto na de Back, sofrem 

“metamorfoses” que redirecionam o curso de suas respectivas narrativas.  

Não obstante, percebe-se que os personagens de ambos os filmes são 

dotados de pouca densidade psicológica. No que se refere ao Dragão da Maldade, 

Glauber Rocha pretendeu simplificar os personagens para uma melhor 

compreensão do público. Em entrevista concedida a Frederico de Cárdenas e René 

Capriles, em 1969, ele mesmo admitiu:  

 

Fiz ‘O Dragão’ procurando simplificar para o grande público uma série de 
problemas complexos e, mesmo estes, em termos os mais simples 
possíveis. O que digo pode parecer complicado; é apresentar um panorama 
mais aberto, espontâneo, sem romanticismos e suprimindo os personagens 
intelectuais de meus outros filmes. Aqui os personagens estão um pouco 
distantes de mim, porque em ‘Deus e o Diabo’ até Corisco é um 
personagem intelectual que diz coisas que eu penso, uma espécie de 
veículo de reflexões filosóficas minhas. No ‘Dragão’, não. São personagens 
épicos, personagens de western inteiramente soltos dentro de sua ação e 
filmados de forma fria; participante e fria ao mesmo tempo47. 
 

A mesma falta de profundidade psicológica ou intelectual se verifica nos 

personagens de A Guerra dos Pelados. Conforme observa a historiadora Rosane 

Kaminski, as falas dos caboclos são geralmente curtas, “nunca são longas, 

explicativas, apenas se colocam de maneira seca à interpretação dos outros 

personagens e dos espectadores”48.  

Essa relativa planificação dos personagens de O Dragão da Maldade e A 

Guerra dos Pelados permite identificar e delimitar uma série de similaridades entre 

os filmes, a despeito da distância temporal e espacial que separa os universos 

diegéticos das duas narrativas. Assim, para fins de análise e comparação, optou-se, 

no presente capítulo, pelos personagens ou grupos de personagens cujas 

representações coincidem nas tramas de Glauber e Back. São personagens 

consubstanciados em sertanejos, beatos, padres, santas, coronéis e jagunços. Tais 

figuras encontram correspondentes ou similares não apenas nos filmes ora 

discutidos, mas nas regiões brasileiras que foram retratadas nesses mesmos filmes.  

A comparação aqui pretendida não se limita a estabelecer as diferenças 

visuais ou comportamentais dos personagens que se equivalem nos dois filmes, 

                                                           
47 ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 176. 
48 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 212-213. 
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mas se propõe também a refletir sobre as significações ou os possíveis sentidos 

alegóricos que esses mesmos personagens carregam. 

 

3.1 SERTANEJOS 

 

Conforme narrado, os conflitos deflagrados nas duas narrativas em 

discussão têm como causa comum a desigualdade fundiária do país. A distribuição 

desproporcional de terras aliada ao violento processo de modernização repercute, 

seja no Nordeste dos cangaceiros, seja no Sul dos pelados, na formação de hordas 

de camponeses expropriados e sem-teto. São exatamente estes os sertanejos 

retratados nas películas de Glauber Rocha e Sylvio Back.  

Camponeses nordestinos e sulinos carregam consigo uma forte devoção, 

pautada em um cristianismo sincrético, supersticioso e anárquico, dissociado, de 

certa forma, do rigor dos cânones da Igreja Católica. Essa postura excessivamente 

religiosa e a fé cega é o que os conduz à luta e, no caso dos “pelados”, à ruína. 

Suas respectivas representações se dão de maneira distinta pelos 

autores Glauber Rocha, em O Dragão da Maldade, e Sylvio Back, em A Guerra dos 

Pelados. No filme de Glauber, o grupo de sertanejos que surge no Jardim das 

Piranhas em companhia de Coirana, da Santa e de Antão são retirantes típicos do 

árido sertão nordestino. São, na maior parte, beatas com vestidos rudimentares e 

lenços na cabeça, que entoam cantigas folclóricas e religiosas ao som de batuques, 

em uma espécie de frenesi ou histeria coletiva. A presença maciça dessas mulheres 

sugere a inaptidão do grupo para a luta iminente. 

Praticamente não há interação entre os personagens principais da trama 

e esses camponeses. Estes, na cena do duelo que sela o destino de Coirana, 

encontram-se imersos em uma espécie de transe, completamente indiferentes ao 

tenebroso espetáculo que se oferece à sua frente.  

A condição de extrema miséria é bastante evidente nos camponeses de O 

Dragão da Maldade. Na cena subsequente à do duelo entre Coirana e Antônio das 

Mortes, o coronel Horácio, incomodado com a cantoria frenética dos beatos, resolve 

abrir seu armazém e distribuir farinha e carne seca. A intenção da ação demagógica 

do coronel é bastante óbvia: silenciar o povo. A este, diante de sua condição de 

fome e desgraça, só resta aceitar, em silêncio, a esmola do coronel. 
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Figura 8: Os retirantes famintos recebem farinha e carne seca por ordem do coronel Horácio. 

(O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 

 

Mais do que personagens-tipo que representam os retirantes e sem-teto 

do Nordeste, os sertanejos de O Dragão da Maldade são a imagem da sociedade 

brasileira no período em que o filme foi produzido. A inércia com que o grupo de 

retirantes assiste à morte de seu líder parece denunciar, de maneira alegórica, o 

alheamento e a passividade do povo brasileiro diante da repressão imposta pelo 

governo militar. Da mesma forma, a facilidade com que o silêncio dos camponeses é 

comprado pelo coronel denota, no âmbito nacional, não apenas uma condição de 

pobreza material do povo brasileiro, mas de miséria moral.      

Em A Guerra dos Pelados, a representação dos sertanejos é um pouco 

diferente da que se verifica em O Dragão da Maldade. Já no início do filme, 

conforme descrito no capítulo 2, os camponeses expropriados se encontram em um 

acampamento, no qual os homens treinam para a batalha e, em seguida, 

confraternizam-se com suas famílias. O clima é de descontração e de festividade: os 

caboclos dançam, riem, assam carne, bebem chimarrão e comem pinhões assados. 

Apesar da difícil situação em que se encontram os chamados “pelados”, não se 

vislumbra neles a miserabilidade e a subnutrição dos retirantes de Glauber Rocha. 

O grupo de sertanejos do Sul se mostra, incialmente, mais coeso, forte e 

organizado do que o nordestino. Existe certa hierarquia entre os caboclos 
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insurgentes de A Guerra dos Pelados e as funções de cada um dentro do grupo são 

bem definidas: Pai Velho é o líder espiritual, Adeodato é o líder militar e Ricarte é o 

guardião da “pureza” de Ana, a menina tida como santa pelos “pelados”. 

 

 
Figura 9: Os líderes dos pelados recebem o Capitão enquanto comem churrasco. 

(A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

 

Apesar de A Guerra dos Pelados ter se baseado em eventos históricos 

ocorridos quase meio século antes, o filme revela alguns aspectos do 

posicionamento de Back diante da situação política vivenciado pelo Brasil no final da 

década de 1960. Rosane Kaminski assevera que: 

 
Ao representar um evento do passado nacional, Back, como tantos outros 
autores de romances e filmes históricos, “atiça o fogo de uma situação atual 
num tempo que já desapareceu”, ou seja, posiciona-se frente às questões 
do seu tempo através da representação de fatos passados. Esse 
posicionamento se faz ver, em partes (sic), pelas relações entre o assunto 
escolhido e o que vem se passando no momento histórico em que o filme é 
produzido. Mas não se trata apenas disso. A postura do autor também 
precisa ser balizada pelo modo como ele narra essa história49. 
  
 

                                                           
49 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 260. 
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Entretanto, a personificação dos caboclos insurgentes parece assumir, na 

película de Back, uma representação alegórica um pouco diferente da que se 

verifica na representação dos sertanejos de Glauber Rocha. Se em O Dragão da 

Maldade os retirantes pareciam significar o povo brasileiro, o qual se mostrava 

passivo e alienado diante da repressão do regime militar, em A Guerra dos Pelados 

os caboclos parecem representar a esquerda revolucionária do Brasil do período, a 

qual, apesar de sua reação, mostrara-se impotente e encurralada diante do cerco 

promovido pelas forças do governo. Para Kaminski, o filme denota a descrença ou o 

pessimismo de Back, naquele momento, em relação à luta das esquerdas 

brasileiras: 

 

Produzido durante os anos em que as esquerdas brasileiras se 
armaram para lutar contra a ditadura militar e a imposição da 
modernização capitalista, ele é, de fato, um filme que elege como 
assunto a resistência. Mas seu autor impregna-o de uma incredulidade 
que se mostra, inclusive, na estruturação da narrativa50. 
 

Percebe-se, além disso, que os sertanejos de Glauber e Back guardam 

semelhanças em seu ethos religioso e supersticioso, assim como no caráter 

messiânico de sua luta. Não é difícil, nesse sentido, estabelecer paralelos entre duas 

figuras sacras e duas históricas evocadas em cada um dos filmes: São Jorge, o 

santo guerreiro de O Dragão da Maldade, encontra seu correspondente em São 

Sebastião, santo padroeiro do exército dos pelados; já Lampião, figura histórica que 

inspira os sertanejos nordestinos, tem seu equivalente no cultuado “São” José 

Maria51, o qual, embora fosse um monge, acabou liderando os caboclos na histórica 

Batalha do Irani, no início da Guerra do Contestado. 

 

 

 

                                                           
50 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 263. 
51 O monge José Maria foi um líder icônico da Guerra do Contestado, tido como santo e milagreiro 
pelos caboclos da região. A exemplo de dois outros monges andarilhos que o antecederam, José 
Maria peregrinava pelo sul do país pregando e realizando rezas. O historiador Ruy Christovam 
Wachowicz, outrora pertencente ao Departamento de História da UFPR, identificou-o como Miguel 
Lucena, um desertor da polícia paranaense. José Maria morreu logo no início da guerra, na Batalha 
de Irani, em outubro de 1912, na qual morreu também o Coronel João Gualberto. WACHOWICZ, Rui 
Christovam. História do Paraná. Curitiba: Vicentina, 1982, p. 150-151. 
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3.2 SANTAS 

 

Outra personagem que se repete e desempenha importante papel nas 

tramas de Glauber e Back é a “santa”. Não se trata, contudo, da mulher canonizada 

pela Igreja Católica, a qual assume, após sua morte, o status de divindade. A 

expressão “santa” aqui referida é popular e diz respeito à menina “pura” e virtuosa, 

cultuada de forma supersticiosa por uma determinada comunidade. 

A despeito do sentido figurado da expressão, as santas de O Dragão da 

Maldade e A Guerra dos Pelados exercem um papel místico e de ligação com o 

mundo espiritual. Essas personagens têm participações decisivas em suas 

respectivas tramas. São suas ações, nas duas histórias, que rompem e redirecionam 

o fluxo das narrativas. Não obstante, essas personagens se diferenciam tanto em 

suas características visuais e psíquicas quanto em suas evoluções dentro das 

tramas.   

A santa de O Dragão da Maldade é uma figura enigmática, de olhar fixo e 

distante. Sua primeira aparição no filme se dá com a chegada de Coirana e seus 

seguidores ao lugarejo conhecido como Jardim das Piranhas. De vestido branco, 

cinturão de bronze e sandálias de dedo, porta sempre em suas mãos um punhal 

com uma fita vermelha. Apesar de estar sempre próxima a Coirana, em momento 

algum lhe dirige a palavra. Sua voz só é ouvida no momento em que Antônio das 

Mortes conversa com sua própria consciência. Esse diálogo, ocorrido “na cabeça” de 

Antônio das Mortes, é o único na narrativa em que ela responde verbalmente a um 

interlocutor. Em todo o resto da trama, suas ações se dão por meio de gestos, não 

de palavras. 

A origem da misteriosa santa de O Dragão da Maldade é revelada no 

canto agonizante de Coirana. À beira da morte, o suposto cangaceiro narra em 

versos sua própria trajetória e conta como a conheceu:  

 

Chegando em Juazeiro eu vi 
Chegando em Juazeiro eu vi 
Um velho vendendo a filha  
Por cinco contos de réis 
Aí eu roubei ela e fui sertão adentro 
Até o confim das Alagoas.     
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Figura 10: A enigmática “santa” que acompanha Coirana. (O Dragão da Maldade contra o  

Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 

 

O poder transcendental da santa de O Dragão da Maldade é mais 

explícito na narrativa fílmica e, por outro lado, menos questionável que o de Ana, a 

santa de A Guerra dos Pelados. Não resta qualquer dúvida, no filme de Glauber, 

acerca da sublimidade da santa que acompanha Coirana e Antão. Isso se verifica, 

de modo especial, em dois momentos da trama: quando ela toca Antônio das Mortes 

e quando ela afugenta Mata-Vaca apenas com o olhar.  A propósito desse poder, o 

ponto de inflexão da narrativa se dá justamente quando Antônio das Mortes é 

impedido por ela de desferir o golpe fatal em Coirana. A partir de então, ao ser 

tocado pela santa, o implacável matador de cangaceiros se arrepende e passa a ser 

acometido por severas crises de consciência, passando do lado do “dragão da 

maldade” para o lado do “santo guerreiro” no combate final. 

Já Ana, a santa dos “pelados”, é representada de uma forma menos 

mística. Menina loira, de olhos claros, Ana é reverenciada pelos caboclos por sua 

suposta capacidade de incorporar o monge José Maria. A exemplo da santa de O 

Dragão da Maldade, Ana aparece nas cenas sempre com roupas brancas, o que 

reforça sua castidade. Na cena em que é apresentada ao público, ela se encontra 

em transe, sob a supervisão de Pai Santo e sob os olhares atentos de seus pares, 

proferindo palavras proféticas como se estivesse tomada pelo monge José Maria.  
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Diferentemente do que ocorre em O Dragão da Maldade, não fica claro na 

narrativa de Back se Ana tem efetivamente alguma espécie de poder ou elevação 

que a faça se comunicar com um plano espiritual. Não obstante, assim como no 

filme de Glauber Rocha, é a partir de uma ação de Ana que a sorte dos “pelados” 

parece começar a mudar. Em determinado momento da trama, Pai Velho ordena 

que Ricarte – o qual havia sido escolhido pelo próprio Pai Velho como protetor da 

“pureza” da santa – escolte Ana até um município vizinho. No caminho, o jovem 

casal se entrega à paixão e a castidade de Ana é maculada. A partir desse 

momento, Ana perde sua capacidade de “incorporar” o monge José Maria e a força 

dos “pelados” se esvai gradativamente. Não fica bem claro, no filme, se Ana tem 

efetivamente um poder mediúnico que se rompe quando ela perde sua virgindade. 

Para Kaminski, Sylvio Back “insinua que o poder mediúnico da moça originava-se na 

angústia da sexualidade reprimida”52. Uma vez liberado esse desejo sexual, Ana não 

consegue mais entrar em transe ou, na visão dos caboclos, conectar-se com o 

mundo celestial. 

 

 
Figura 11: Sob a supervisão de Pai Velho, Ana “incorpora” o monge José 

Maria. (A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

 

                                                           
52 KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 
70. Tese de doutorado em História. Curitiba: UFPR, 2008, p. 273. 
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Independentemente da leitura que se faça, seja Ana efetivamente dotada 

de poderes místicos ou não, é o seu contato com o mundano que redireciona o rumo 

da narrativa. A partir do momento em que se entrega ao amor de Ricarte, Ana perde 

sua aura celestial e passa a ser representada como uma guerrilheira. Ela já não é 

mais a santa sobre a qual repousavam as esperanças dos caboclos. Já no final do 

filme, Ana assume, nas palavras de Rosane Kamisnki, uma imagem “mais espectral 

do que realista”. A historiadora conclui que Ana “alegoriza, de modo quase patético, 

o ideal da liberdade que guia o povo em meio à revolução”53. Essa representação 

paródica do famoso quadro de Delacroix é irônica, na medida em que a sorte dos 

“pelados” é bastante diversa daquela que tiveram os revolucionários franceses no 

século XIX.  

Finalmente, comparada à santa de O Dragão da Maldade, Ana é mais 

“humana” e, portanto, mais suscetível às emoções e às questões mundanas. Isso 

faz com que sua personagem tenha uma mudança de postura no decorrer da 

narrativa, o que não acontece com a santa retirante. Esta se mantém enigmática, 

sublime e intocada. Seu modo de agir é estável e não sofre alteração no decurso da 

narrativa.   

 

3.3 CORONÉIS E JAGUNÇOS 

 

Durante a República Velha (1889-1930), vigeu no Brasil um sistema 

político-social que se baseava na oligarquia agrária dos grandes proprietários de 

terra. Esses latifundiários, conhecidos como “coronéis”, exerciam forte influência 

política, econômica e social em suas regiões e eram bastante temidos pela 

população autóctone54. “Coronel” aqui não se refere à patente militar. A exemplo de 

“santa”, é uma expressão tomada em seu sentido figurado e que acabou se 

popularizando em todo o país. Embora o coronelismo tenha vigorado de maneira 

mais efetiva no início do século passado, sua prática remanesceu nas décadas 

seguintes em pequenas cidades do interior do Brasil, sobretudo na região Nordeste.  

Para manter seu domínio e defender seus interesses, os coronéis 

contratavam jagunços, os quais eram pistoleiros que atuavam como guarda-costas e 

                                                           
53 Rosane Kaminski faz referência à obra La Liberté guidant le peuple, de Eugène Delacroix, na qual 
uma mulher representando a liberdade conduz o povo à vitória na Revolução de Julho de 1830, na 
França.  
54 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil, 2009, p.149-150. 
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matadores de aluguel. Coronéis e jagunços são essenciais nas duas narrativas em 

análise. Embora signifiquem o lado opressor ou o poder vigente, suas 

representações se dão de maneira bastante peculiar em cada uma das tramas.  

No início de A Guerra dos Pelados, uma legenda preliminar situa a 

história narrada por Sylvio Back no ano de 1913. À época, o coronelismo vivia seus 

tempos áureos em todo o território brasileiro. O vigor do aludido sistema se faz 

notar, no filme, na figura do coronel Tidico. Sempre em trajes alinhados, Tidico é 

altivo e seu linguajar é menos rústico que o dos caboclos da região. Mais do que 

respeito e submissão, seus jagunços parecem lhe render devoção. Isso fica evidente 

na cena em que Pai Velho é assassinado e queimado. Enquanto o corpo do ancião 

é incinerado, ouve-se um dos jagunços dizer: “coronel Tidico é que vai gostar”.  

   

 

Figura 12: Coronel Tidico (ao 

lado do padre, de batina 

preta) posa para a fotografia 

no desembarque do Capitão 

na Estação de Taquaruçu. (A 

Guerra dos Pelados, Sylvio 

Back, 1970). 

 

A figura de Tidico contrasta com a de Horácio (Jofre Soares), o coronel de 

O Dragão da Maldade. Cego e decrépito, o coronel Horácio aparece em cena 

sempre vestido com um pijama vermelho – enrolado, às vezes, em um cobertor 

velho –, apoiando-se ora em seu criado, Batista, ora em um cajado rudimentar. Sua 

fala é informal e não se diferencia da fala dos outros sertanejos. Sua aparência 

decadente parece denunciar a o declínio e a falência do próprio sistema coronelista 

– não se olvide que o tempo fílmico de O Dragão da Maldade é o final da década de 

1960. Não obstante seu aspecto frágil e grotesco, o velho coronel é bastante temido 

no Jardim das Piranhas.  
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Assim como Tidico, Horácio parece ser cultuado por seus jagunços. Na 

cena que antecede o duelo final, ele e Laura são carregados pelos capangas em um 

pedestal pela caatinga, em uma cena que sugere uma procissão. Horácio reclama 

para si certa paternalidade em relação aos seus asseclas, conforme se verifica no 

diálogo antes do confronto decisivo com Antônio das Mortes: 

 

Antônio das Morte! Antônio das Morte! Tô aqui com Mata-Vaca e uma 

porção de jagunço de valia. E tudo disposto a lutá até a última de sangue 

pra defendê o pai protetor deles. 

 

  

Figura 13: No primeiro quadro, coronel Horácio descobre a traição de Laura e Matos; no segundo, ele 

é carregado “em procissão” por seus jagunços para o confronto final. (O Dragão da Maldade contra o 

Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 

 

Contudo, apesar de próximos na devoção de seus seguidores, os 

coronéis dos dois filmes divergem em suas preocupações diante das ações do 

governo federal. Em A Guerra dos Pelados, coronel Tidico se alinha ao governo e 

aos estrangeiros que vêm explorar a região. Para ele, a modernização e o 

“progresso” são benéficos. As expropriações e a redistribuição das terras para a 

construção da estrada de ferro não lhe atingem. Já o coronel de O Dragão da 

Maldade não vê com bons olhos o processo de modernização, tampouco considera 

o governo um aliado seu. Quando o delegado Matos lhe fala de uma possível 

reforma agrária que viria com o “progresso” e como “sinal dos tempos”, Horácio fica 

bastante irritado e começa a praguejar contra o governo.  

A despeito das diferentes representações dos dois coronéis, ambos são 

expressão do poder em suas respectivas narrativas. Os dois encarnam de maneira 

emblemática a figura do grande proprietário rural, representando o mandonismo de 
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uma elite inescrupulosa que detém a qualquer custo o poder econômico, político e 

social. 

 

3.4 PADRES 

 

Tanto na narrativa de Glauber Rocha quanto na de Sylvio Back, os padres 

exercem um papel de menor importância. Não obstante, esses personagens 

adquirem certa relevância por representarem a própria Igreja Católica. Enquanto 

personagens-tipo, suas respectivas participações revelam o comportamento e o 

posicionamento da Igreja diante dos conflitos deflagrados.  

Em A Guerra dos Pelados, a participação do padre se resume à cena da 

chegada do Capitão à Estação de Taquaruçu (figura 6). É breve também a sua fala: 

“Não respeitam nem a Igreja! Inventaram até um santo, onde já se viu?”. Contudo, 

apesar de breve, a aparição do padre ao lado dos coronéis, dos investidores 

estrangeiros e do Capitão denuncia a posição assumida pela Igreja Católica, não 

apenas na ficção de Back, mas durante a própria Guerra do Contestado.  

A aversão da Igreja aos caboclos se explica pelo fato de estes terem 

elegido e cultuado santos locais, os quais, por óbvio, não eram canonizados. Esse 

sincretismo, por sua vez, deveu-se principalmente ao distanciamento dos caboclos 

com autoridades políticas e eclesiásticas. Conforme abordado no capítulo 2, no 

período que antecedeu a guerra em questão, uma vasta região de terra foi alvo de 

disputa entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. O território disputado 

compreendia uma área de aproximadamente 48.000 km², não havendo um acordo 

de fronteiras entre os estados supramencionados. Por tal razão, esses território ficou 

conhecido como “Contestado”55. A região, outrora pertencente ao Paraná, foi 

bastante negligenciada pelo governo do estado e pela própria Igreja Católica, o que 

favoreceu o surgimento de uma ordem anárquica, não apenas no âmbito político, 

mas também no religioso. De acordo com o historiador Rui Christovam Wachowicz56:  

 

Abandonada que foi a região pelas autoridades paranaenses, faltava a 
estas populações qualquer tipo de assistência governamental e espiritual, 
vivendo seus habitantes na marginalidade. Sua densa população cabocla 
vivia no mais completo abandono, ingênua que era, dominada por crenças 
fetichistas, ligadas a devoções católicas.  

                                                           
55 WACHOWICZ, Rui Christovam. História do Paraná. Curitiba: Vicentina, 1982, p. 147. 
56 Ibidem, p. 147-148. 
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Em suma, os caboclos não se sentiam representados pela Igreja Católica, 

tampouco esta os considerava como fiéis. Esse distanciamento ou essa relação de 

total falta de empatia não é explicada no filme, mas é evidenciada por Back na 

narrativa.  

Por outro lado, o comportamento do padre de O Dragão da Maldade – e, 

por extensão, da Igreja Católica – diante do conflito estabelecido na narrativa de 

Glauber Rocha é totalmente diferente daquele do padre de A Guerra dos Pelados. 

Em O Dragão da Maldade, o Padre (seu nome não é revelado na narrativa) se 

mostra simpático aos retirantes e à causa de Coirana, embora permaneça inerte 

inicialmente e demonstre certa pusilanimidade em alguns momentos, como na cena 

em que se tranca na igreja, logo após o massacre dos beatos na montanha. 

Entretanto, a exemplo de Antônio das Mortes e o Professor, o Padre tem 

uma mudança de atitude ao final da trama, assumindo, nas palavras de Ismail 

Xavier, “a perspectiva da luta em contraste abrupto com sua reiterada fragilidade e 

inócua intervenção nos conflitos de Jardim das Piranhas”57. Não por acaso, a própria 

igreja serve de abrigo a Antônio das Mortes e ao Professor antes do confronto final. 

Xavier observa, ainda: 

 

Os sobreviventes do cortejo de Coirana – Antão e a santa – abandonam o 
Jardim das Piranhas para nova peregrinação, conduzidos agora pelo padre 
de batina branca. Nesse pequeno grupo, se observam sinais de uma 
disposição à luta e, enquanto símbolo de revolta, o trio afirma uma nova 
unidade entre raça oprimida, religião popular e Igreja Católica58. 
 

A atuação dos padres ou a forma pela qual a Igreja Católica é 

representada é diametralmente oposta nas duas narrativas: em A Guerra dos 

Pelados, é favorável ao poder vigente; em O Dragão da Maldade, é protetora do 

povo oprimido. Essa ambiguidade reflete as posições assumidas pela própria Igreja 

nos dois momentos históricos representados nos filmes. No início do século 

passado, a instituição em questão se encontrava alinhada aos interesses do governo 

e da elite dominante. Já nos anos 60 do mesmo século, alguns de seus setores se 

                                                           
57 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 282. 
58 Ibidem. 
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aproximariam dos grupos de esquerda, como, por exemplo, alguns padres e agentes 

pastorais ligados à chamada Teologia da Libertação59. 

 

 
Figura 14: O Padre conduz Antão e a Santa após a vitória na batalha. (O Dragão da Maldade 

contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 

 

3.5 HERÓIS INGÊNUOS (NENÊ E COIRANA) 

 

À primeira vista, Nenê (Stênio Garcia), de A Guerra dos Pelados, e 

Coirana (Lorival Pariz), de O Dragão da Maldade, são personagens que não 

guardam muitas semelhanças entre si, seja na aparência, no modo de agir ou 

mesmo nos motivos que os levam à ação. Contudo, duas particularidades de seus 

respectivos caráteres os aproximam: a coragem e a ingenuidade. É justamente essa 

a razão da escolha desses dois emblemáticos personagens para a presente análise 

comparativa. Ambos são figuras alegóricas que, por um lado, representam a reação 

inócua de um povo oprimido diante do processo de modernização voraz e, por outro, 

revelam aspectos da visão dos autores diante da repressão imposta pelo regime 

militar. 

                                                           
59 De acordo com Marcos Napolitano, a Teologia da Libertação foi “um conjunto de ideias nascidas 
nos anos 60 que procuravam dar um sentido mais social e político à mensagem do evangelho 
cristão”. NAPOLITANO, Marcos. O regime militar brasileiro: 1964 - 1985. São Paulo: Atual, 1998, p. 
49. 
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Conforme preludiado, Nenê e Coirana se diferenciam, enquanto 

personagens, tanto em seus aspectos físicos e psíquicos quanto nas razões que os 

movem em suas respectivas narrativas. Esses personagens também se relacionam 

com suas tramas de maneiras bastante peculiares e diversas. Nenê é um 

personagem deslocado, até certo ponto, do fio narrativo central de A Guerra dos 

Pelados. Sua trajetória compõe uma espécie de narrativa à parte no filme, a qual 

não interfere na condução da narrativa principal. Já Coirana exerce um papel 

decisivo no enredo de Glauber Rocha: seu martírio é necessário para a redenção de 

outros personagens importantes na trama, em especial, de Antônio das Mortes. 

Nenê é um personagem carismático. Seu jeito simplório, infantil e 

atabalhoado desperta, desde o início, certa simpatia no espectador. Ele empreende, 

juntamente com sua madrinha Zeferina, uma jornada insólita pelos prados e pelas 

matas repletas de araucárias. O objetivo da incursão pela bela paisagem do interior 

do Sul do país é cortar a cabeça do “dragão de ferro que come terra” para trocá-la 

pela mão de Ana, a santa dos pelados, por quem Nenê cultivava uma paixão. O 

monstro caçado por Nenê nada mais é do que o trem e a estrada de ferro, cuja 

construção implicava, no início do século passado, a expropriação de posseiros e de 

pequenos proprietários de terras às margens do Rio do Peixe. O desfecho da 

aventura de Nenê, ao desafiar o “dragão” com sua tosca espada de madeira, é 

trágico.  

Para Rosane Kaminski, a pequena narrativa de Nenê e Zeferina se 

reveste de três sentidos alegóricos distintos. O primeiro deles alude ao embate 

dicotômico entre moderno e arcaico. É a forma utilizada pelo autor para se inserir 

nessa discussão que esteve em voga nos anos que antecederam a produção do 

filme. Para tanto, Back reforça na representação fílmica os aspectos que conferem 

medievalidade à narrativa de Nenê e Zeferina, como a espada, a armadura de metal 

e a roda d’água, em contraposição aos aspectos “modernos” da locomotiva e da 

estrada de ferro. O segundo sentido, de acordo com Kaminski, é o “prenúncio que a 

saga de Nenê e Zeferina representa em relação ao próprio desfecho do filme”. Ou 

seja, é uma espécie de meta-alegoria – ou uma alegoria da própria história narrada 

no filme – que antecipa o massacre dos “pelados”. O terceiro e último sentido 

distinguido por Kaminski diz respeito ao contexto político e histórico do período em 

que o filme foi produzido. A impotência de Nenê diante da locomotiva, assim como 

seu funesto destino, significam a debilidade e a sucumbência das esquerdas 
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brasileiras diante da modernização conservadora e da repressão levada a efeito pela 

linha dura do governo militar após a promulgação do AI-560.   

 

   
Figura 15: Saga de Nenê e Zeferina em busca do “dragão de ferro”. (A Guerra dos Pelados, Sylvio 

Back, 1970). 

 

Coirana, por seu lado, é imbuído de uma intenção mais nobre do que a de 

Nenê. Sua preocupação não é com um amor platônico ou consigo mesmo, mas com 

o povo faminto e injustiçado que leva ao seu encalço. Assim, é o desejo de justiça 

que move suas ações. Sua figura é intrigante: ele parece oscilar entre a valentia e a 

esquizofrenia. Vestido de cangaceiro, com um chapéu de couro e um fuzil nas mãos, 

reclama para si a liderança que fora, outrora, de Lampião. Sua aparência caricata 

parece não assustar muito, mas sua presença é bastante incômoda para os 

representantes do poder no Jardim das Piranhas.  

Assim como Nenê, Coirana é movido por uma coragem cega e delirante, 

o que acaba sendo sua ruína. No entanto, diferentemente daquele, o suposto 

cangaceiro tem um papel decisivo na narrativa principal. Seu sacrifício no duelo com 

Antônio das Mortes redefine não só o rumo da narrativa, mas a composição das 

frentes que entrarão em confronto no arquetípico combate final. Ismael Xavier 

descreve Coirana da seguinte maneira: 

 

O Cangaceiro de ‘O dragão da maldade’ é herói cheio de fragilidades, cuja 
grandeza é de início contestada. Ganha, no entanto, uma densidade 
póstuma que projeta sobre sua jornada certa ressonância evangélica. Em 
torno dele se opera a oscilação mais sintomática do filme. Muito de sua 
força advém da proteção da figura da santa (sempre cercada de uma aura 
incontestável). Mas isso não retira a ação de Coirana do centro. Afinal, é ela 
que deflagra os movimentos, lança os desafios, e é sua morte que converte. 
(...) Em sua retórica do “olho por olho, dente por dente”, o que busca é a 
reparação de todo o passado de injustiças, como se ele ocupasse o lugar 

                                                           
60 KAMINSKI, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em A 
Guerra dos Pelados (Sylvio Back, 1971). História: Questões & Debates, n. 44. Curitiba: UFPR, 2006, 
p. 111-113. 



53 

 

especial de “divisor de águas” na ordem do tempo, tal como um redentor a 
acordar de vez os oprimidos61. 
 

Esse cunho “redentor” de Coirana, ao qual se refere Xavier, é evidenciado 

na cena em que Antônio das Mortes pendura o cadáver do pretenso cangaceiro em 

uma árvore, dispondo-o em forma de cruz. A estranha imagem formada na caatinga 

evoca a figura do próprio Cristo crucificado (figura 16). 

Embora Coirana seja o instrumento da conversão e da redenção de 

Antônio das Mortes, do Professor e do Padre, seu martírio não parece trazer uma 

mudança definitiva ou uma nova ordem no arcaico sertão nordestino. Logo após a 

vitória do “santo guerreiro” sobre o “dragão da maldade”, no combate final, 

estabelece-se em Jardim das Piranhas uma atmosfera de melancolia e incerteza. 

Ainda assim, Coirana é a expressão da dignidade das tradições do campo em 

contraposição à promiscuidade da modernização capitalista. Em outras palavras, a 

alegoria de Coirana consiste em condenar moralmente o processo de 

modernização62.  

 

 
Figura 16: “Coirana-Cristo” inspira Antônio das Mortes e o Professor antes do confronto final. 

(O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 

 

                                                           
61 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 274-275. 
62 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 310. 
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A articulação maniqueísta entre arcaico e moderno denuncia, tanto na 

alegoria de Coirana quanta na de Nenê, o posicionamento dos autores em relação à 

modernização conservadora do regime militar, em “um momento em que boa parte 

da esquerda brasileira acreditava na potencialidade de um eixo revolucionário 

poderoso no meio rural”63. O ceticismo ou o pessimismo em relação ao êxito desse 

“eixo revolucionário” é comum a Glauber e a Back por ocasião da produção de seus 

respectivos filmes – lembrando que os filmes em questão foram produzidos nos 

primeiros anos subsequentes à promulgação do AI-5, em 1968, momento em que 

houve o recrudescimento do regime militar. Mesmo em O Dragão da Maldade, no 

qual o confronto final é vencido por aqueles que lutaram em defesa do povo 

oprimido, o desfecho do filme sugere um futuro incerto, conforme ressaltado no 

parágrafo anterior. Não é por acaso, nesse sentido, que não se verifica em O 

Dragão da Maldade o tom de otimismo e esperança de Deus e o Diabo na Terra do 

Sol, o qual fora gravado por Glauber em 1964, antes do golpe militar.   

 

3.6 DRAGÕES 

 

Tanto Nenê quanto Coirana morreram duelando com seus terríveis 

“dragões”. Esses dragões são também, de alguma forma, personagens das tramas 

de Glauber e Back. Dentro da concepção maniqueísta dos filmes em questão, não 

seria exagero dizer que os dragões são a representação do “mal”. Não obstante, as 

maneiras com que os autores alegorizam esse “mal” são bastante diferentes e 

peculiares nas duas narrativas.  

De acordo com a definição do dicionário Aulete, o dragão é um “monstro 

imaginário geralmente representado como uma espécie de serpente recoberta de 

escamas, com asas de morcego, garras de leão, cauda comprida e boca que expele 

fogo”64. Nos filmes ora discutidos, obviamente, essa representação do dragão não é 

literal, mas alegórica.  

No filme de Glauber Rocha, o dragão não se consubstancia em um único 

personagem. Inicialmente, o próprio Antônio das Mortes é o dragão da maldade, o 

                                                           
63 KAMINSKI, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em A 
Guerra dos Pelados (Sylvio Back, 1971). História: Questões & Debates, n. 44. Curitiba: UFPR, 2006, 
p. 112. 
64 AULETE, Caldas. Dicionário Aulete Digital. Lexikon Editora Digital. Disponível em 
<http://www.aulete.com.br/drag%C3%A3o> Acesso em: 14 de dezembro de 2016.   
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que se evidencia no seu diálogo com Coirana, quando este anuncia: “Se aprepara, 

gente! Se aprepara que agora vai ter o duelo entre o dragão da maldade e o santo 

guerreiro!”. Contudo, no decorrer da narrativa, Antônio das Mortes se converte e 

passa para o lado do “santo guerreiro”. O dragão a ser combatido, a partir de então, 

é o coronel Horácio.  

 

    

Figura 17: Os “dragões” de Glauber Rocha (O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber 

Rocha, 1969). 

 

Essa transmutação na representação do dragão não ocorre em A Guerra 

dos Pelados. E, diferentemente dos dragões de Glauber, o dragão de Back não é 

humano, mas uma máquina. Conforme já discutido, na alegoria de Sylvio Back, a 

locomotiva e os vagões são o monstro que, com sua estrada de ferro, vem “comer 

as terras” e perturbar a paz dos camponeses do Sul do Brasil. 

 

 
Figura 18: o “dragão” de Sylvio Back (A Guerra dos Pelados, 

Sylvio Back, 1970). 
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Entretanto, atribuir a um ou a outro personagem o status de dragão seria, 

tanto na narrativa de Glauber quanto na de Back, simplificar ou esvaziar possíveis 

sentidos alegóricos. Apesar das diferentes roupagens assumidas nas duas 

narrativas, o dragão pode ser entendido, em uma leitura mais ampla, como 

representação dos próprios detentores do poder no Brasil no período em que os 

filmes produzidos.  

A respeito dos dragões de Glauber e Back e suas respectivas 

representações, cabe ainda uma última consideração: enquanto o dragão de 

Glauber Rocha representa as arcaicas estruturas fundiárias do sertão nordestino – o 

que se evidencia na figura decadente e simplória do coronel Horácio –, o dragão de 

Sylvio Back, materializado no trem e na estrada de ferro, representa o processo de 

modernização intensificado pela política desenvolvimentista do regime militar após 

1964. Essa oposição entre arcaico e moderno, bastante evidente nas obras ora 

analisadas, será discutida melhor no subcapítulo 4.2. 
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4. OUTRAS LEITURAS 

 

Conforme já consignado, os filmes em análise foram produzidos em 

períodos bastante próximos – 1969 e 1970, respectivamente – e dentro de um 

mesmo contexto político e histórico do Brasil. Tratava-se dos primeiros anos 

subsequentes à promulgação do AI-5 e à ascensão da chamada “linha dura” dos 

militares ao poder.  

Como já discutido também, a promulgação do AI-5 significou o 

recrudescimento do regime no militar. O decreto em questão conferiu imensos 

poderes ao governo e suprimiu direitos fundamentais dos cidadãos. A partir de 

então, intensificaram-se as perseguições, as prisões, as torturas e as mortes de 

dissidentes do regime. O AI-5 representou também uma espécie de “unificação” das 

censuras. Isso porque, segundo o historiador Carlos Fico, havia até então uma 

censura mais “pesada” que atuava sobre a imprensa e outra mais “suave” que 

fiscalizava as diversões públicas. Até o final de 68, os censores se utilizaram de 

critérios políticos para censurar a imprensa, ao passo no âmbito artístico e cultural a 

censura se limitava a preservar a “moral e os bons costumes”. Com a promulgação 

do AI-5 e a ascensão da “linha dura” dos militares ao poder, a censura que incidia 

sobre as diversões públicas também passou a ser eminentemente política. Isso, 

segundo Fico, fez transparecer, por vezes, “a impressão de unicidade das censuras” 

a partir de 196965.   

Os cineastas mais críticos, intelectualizados ou envolvidos com as causas 

sociais se obrigaram então a rever sua forma de fazer cinema. Já não era mais 

possível criticar ostensivamente o governo ou abordar diretamente questões 

políticas e sociais. Por isso, consolidou-se no cinema nacional o recurso às 

alegorias. Por meio de personagens, histórias e lugares carregados de sentidos 

figurados, os autores conseguiam manter uma postura crítica e engajada em suas 

obras sem serem censurados ou perseguidos. Em outras palavras, o recurso às 

alegorias foi uma maneira que os cineastas do período encontraram para “driblar” os 

censores e conseguir autorização para tornar públicas as suas obras.  

No que se refere aos filmes ora analisados, é possível detectar diferentes 

camadas de sentidos alegóricos. Algumas dessas camadas são mais perceptíveis à 

                                                           
65 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de 
História, São Paulo, v. 24, p. 29-60, 2004. 
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primeira vista e já foram discutidas no capítulo anterior. São significações como as 

que assumem os personagens e seus respectivos figurinos. Outras, entretanto, são 

mais sutis. Sua compreensão demanda uma análise um pouco mais detida sobre o 

contexto político e histórico do período. É o que ocorre, por exemplo, com o sentido 

que a própria construção temporal das narrativas assume. Em outras palavras, a 

forma com que a ordem cronológica é trabalhada ou rompida na estrutura das obras 

também pode carregar uma significação alegórica. 

O presente capítulo tem por escopo justamente identificar alguns outros 

possíveis significados alegóricos das obras de Glauber e Back. 

 

4.1 O ROMPIMENTO COM O FORMATO TELEOLÓGICO 

 

Nas narrativas clássicas, o tempo sempre foi concebido sob uma 

perspectiva teleológica, ou seja, uma sequência de fatos intermediários conduzem a 

trama a um determinado desfecho, o qual é sempre conclusivo. Ismail Xavier define 

a teleologia, de um modo mais claro, como uma forma de organizar o tempo “em 

que a sucessão dos fatos ganha sentido a partir de um ponto de desenlace que 

define cada momento anterior como etapa necessária para atingir o telos (fim), 

coroamento orgânico de todo um processo”66. Entretanto, esse esquema de 

composição teleológica encontrou um momento particular de crise no cinema do 

final dos anos 1960, conforme aponta o próprio Ismail Xavier. Alguns filmes 

simplesmente romperam com a ordem teleológica e se “desorganizaram”, 

prescindindo de finais reveladores ou definidores. Por óbvio, tais incompletudes ou 

inconclusividades não passaram ao largo das mais diversas reações de insatisfação 

e descontentamento67.  

Foi nesse contexto de crise das narrativas teleológicas que O Dragão da 

Maldade e A Guerra dos Pelados foram produzidos. Justamente em razão disso, 

certo rompimento com o formato teleológico se faz presente tanto no filme de Sylvio 

Back quanto no de Glauber Rocha. Não obstante, essa ruptura com a forma clássica 

de organizar o tempo se manifesta de maneira distinta e peculiar em cada um dos 

filmes.  

                                                           
66 XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 34. 
67 Ibidem. 
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Em A Guerra dos Pelados, a narrativa se encerra quando os caboclos 

remanescentes, após terem sido quase dizimados pelas tropas do governo federal, 

reagrupam-se e, sob o comando de Adeodato, seguem viagem para um município 

vizinho em busca de apoio. A narrativa do filme é linear, mas o desfecho repentino 

transmite a sensação de que o filme poderia ter uma “parte 2” ou uma continuação, 

o que não ocorre. 

 

 
Figura 19: Os “pelados” se reagrupam e seguem viagem para Caraguatá 

(A Guerra dos Pelados, Sylvio Back, 1970). 

 

O Dragão da Maldade, por sua vez, não transmite necessariamente uma 

impressão de incompletude, mas de indefinição. Conforme já consignado, a alegoria 

principal do filme de Glauber é a incerteza – em contraposição à alegoria da 

esperança verificada em seu predecessor, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. 

Após o épico confronto final, a despeito do triunfo do “bem” sobre o “mal”, não há 

qualquer espécie de comemoração ou júbilo pela vitória. Estabelece-se uma 

atmosfera melancólica e o filme termina com Antônio das Mortes caminhando 

lentamente, aparentemente a esmo, à beira da estrada. A despeito da conversão de 

Antônio no decorrer da narrativa, “ele não sela uma comunhão de destinos com o 

oprimido ou qualquer grupo social”68. Da mesma forma, a parceria formada entre ele 

                                                           
68 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 282. 
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e o Professor se desfaz tão logo a batalha final termina. Em suma, não parece se 

estabelecer uma nova ordem capaz de alterar substancialmente a situação daquele 

singelo lugarejo no coração do sertão nordestino. 

Nesse sentido, dessume-se que, se é possível perceber certo rompimento 

com o formato teológico em A Guerra dos Pelados – já que se tem a impressão de 

que o telos não é atingido –, em O Dragão da Maldade esse rompimento se 

manifesta de maneira mais subjetiva. No primeiro, a antiteleologia se faz perceber 

na esfera da própria narrativa, na ausência de um desfecho mais contundente da 

“história contada”; no segundo, ela ocorre no nível da significação ou no próprio 

sentido alegórico que assume a narrativa. Embora o enredo do filme de Glauber 

Rocha obedeça a um formato mais clássico ou teleológico – ou seja, uma sequência 

de eventos intermediários conduzem inexoravelmente a um final arrematador –, não 

há uma definição efetiva na trama, já que, conforme observado anteriormente, o 

futuro é incerto na alegoria de Glauber. Esse sentido alegórico principal de O Dragão 

da Maldade, nesse passo, transmite ao espectador mais atento uma sensação de 

inconclusividade bastante semelhante àquela proporcionada pela cena final da 

narrativa de Back.   

  

 
Figura 20: Antônio das Mortes caminha melancólico à beira da estrada. (O Dragão 

da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969). 

 

Em suma, as formas com que a teleologia é rompida nos filmes são, por si 

sós, alegorias que refletem o sentimento de incerteza e desconfiança dos próprios 
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autores em relação ao futuro do país. Essa visão desesperançada e pessimista se 

faz notar também em outros sentidos alegóricos, conforme se verifica mais adiante.  

 

4.2 A CENSURA E A DICOTOMIA ARCAICO VS. MODERNO 

 

É sabido que os filmes em discussão foram submetidos a criteriosas 

análises dos censores militares e, por conseguinte, sofreram cortes e restrições. De 

acordo com Sylvio Back, seu filme ficara em poder dos censores por mais de seis 

meses, até ser liberado com alguns cortes na imagem e no som69. A preocupação 

dos militares com a propagação de ideias contrárias ao seu regime, em especial, 

aquelas que pudessem ter um cunho revolucionário, é bastante evidente nos 

pareceres emitidos pelos órgãos de censura. Uma nota feita pelo censor Constâncio 

Montebello em um dos pareceres de censura de A Guerra dos Pelados, emitido em 

janeiro de 1971, dá bem a dimensão dessa preocupação: 

 

O que nos preocupa é a áura (sic) de heroísmo com que são focalizados os 
elementos rebeldes, que, em várias oportunidades, lançam veementes 
protestos contra o Govêrno (sic) e os estrangeiros que estão tomando conta 
das terras nacionais. Sem exagero, é um quadro vivo de afronta a qualquer 
determinação oficial e, em qualquer época, poderá servir para reativar as 
chamas do descontentamento70.     

 

A mesma preocupação é patente no processo de censura que examinara 

O Dragão da Maldade um ano antes.  Em parecer emitido em 22 de abril de 1969, o 

censor Wilson de Queiroz Garcia consignou o seguinte:  

 

Glauber Rocha aproveita o tema que escolheu para fazer, subreptìciamente 
(sic), pregação política. [...] Sugiro cortes para as cenas em que o diretor se 
propõe fazer pregação política. Quanto às cenas de violência apenas 
chamo a atenção da douta chefia para as mesmas, pois considero que num 
filme todo violento, elas são essenciais. Assim, com os cortes indicados, 
sugiro seja o filme liberado para maiores de DEZOITO (18) ANOS71.  

 

                                                           
69 BACK, Sylvio. A Guerra dos Pelados: roteiro do filme. São Paulo, Annablume, 2008, p. 112-113. 
70 PESQUISA: banco de dados da Memória da Censura no Cinema Brasileiro (1964 - 1988). Recordar 
Produções, 2015. Disponível em: < http://www.memoriacinebr.com.br/arquivo.asp?0250156C00301> 
Acesso em: 26 de outubro de 2016. 
71 PESQUISA: banco de dados da Memória da Censura no Cinema Brasileiro (1964 - 1988). Recordar 
Produções, 2015. Disponível em: <http://www.memoriacinebr.com.br/arquivo.asp?0070050C00301> 
Acesso em: 26 de outubro de 2016. 
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Os cortes impostos aos dois filmes se detiveram principalmente a cenas 

ou falas consideradas subversivas e perigosas pelos militares. Em A Guerra dos 

Pelados, dois dos três cortes incidiram sobre “cenas-chaves”72, nas quais os 

caboclos insurgentes invadem e destroem a serraria da Southern Lumber and 

Colonization, queimando títulos de propriedade e gritando palavras de ordem. Já em 

O Dragão da Maldade, foram cortados diálogos em que se evoca o tema da reforma 

agrária, o nome de Getúlio Vargas e também a palavra “ditadura”. 

Observa-se que tais restrições foram pontuais e atingiram somente as 

mensagens mais diretas ou explícitas dos filmes. As mensagens menos evidentes, 

codificadas nos recursos alegóricos, foram poupadas pelos censores. Não parece 

razoável, entretanto, supor que os militares não tinham conhecimento ou não 

compreendiam os sentidos das alegorias utilizadas pelos cineastas. De qualquer 

forma, não convém ao presente trabalho analisar uma suposta despreocupação dos 

militares em relação aos sentidos figurados dos filmes autorizados pelos órgãos de 

censura. Até porque eventuais ciência ou ignorância dos censores acerca dos 

sentidos supramencionados não diminuem a importância e a riqueza dessas 

alegorias enquanto produtos ou criações artísticas. Para o bem ou para o mal, essa 

relativa permissividade dos militares garantiu a veiculação de algumas das 

produções mais criativas e geniais da história do cinema brasileiro. 

Os filmes ora discutidos se somam a muitos outros que sofreram 

“mutilações” dos órgãos de censura nesse fértil período da produção 

cinematográfica brasileira, mas que não foram proibidos pelo regime autoritário dos 

militares. Ambos carregam forte conotação política e deixam entrever aspectos das 

posições ideológicas de seus autores à época de suas respectivas produções. No 

caso de Glauber Rocha, sua militância e sua oposição ao regime militar sempre 

foram bastante contundentes. Sua atuação não se resumia às críticas feitas em seus 

filmes. Ele chegou a ser preso ainda em 1965, bem antes da promulgação do AI-5, 

em uma manifestação feita na abertura de uma conferência da Organização dos 

Estados Americanos – OEA, em frente ao Hotel Glória, no Rio de Janeiro73. Já 

                                                           
72 BACK, Sylvio. A Guerra dos Pelados: roteiro do filme. São Paulo, Annablume, 2008, p. 113-114. 
73 O episódio ficou conhecido como "Oito do Glória". Em entrevista concedida à Folha de São Paulo 
em 1994, o jornalista Carlos Heitor Cony, que esteve preso com Glauber, relatou: “[...] Ia haver uma 
reunião da OEA (Organização dos Estados Americanos), durante o governo Castello Branco, e o 
regulamento da entidade proibia que se realizasse essas conferências em países não-democráticos 
(sic). Quando houve o golpe de 64, a reunião já estava marcada. Um dos esforços da diplomacia do 
Castello foi confirmar a reunião. Seria a bênção da organização de que o Brasil era uma democracia. 
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Sylvio Back chegou a participar de um grupo de esquerda conhecido como Ação 

Popular74, em Curitiba. Não obstante, em dado momento, pressionado pelo grupo 

em questão, ele optou por fazer cinema, exclusivamente, em detrimento da 

militância política75.  

De uma forma ou de outra, os filmes em discussão – assim como os 

cortes determinados pela censura – revelam a forma com que Back e Glauber se 

posicionaram diante de algumas importantes questões do período. Uma dessas 

questões é a chamada “modernização conservadora” promovida pelo regime militar. 

Não é por acaso, nesse sentido, que o embate dicotômico entre arcaico e moderno é 

bastante presente nessas obras. Tal abordagem, entretanto, não se restringiu à 

esfera da política econômica do governo. Ela se estendeu e aludiu à própria 

produção cinematográfica ou, de um modo mais simples, à própria forma de fazer 

cinema no final da década de 1960. Isso porque se debateu, no período, a 

adequação ou não do cinema aos parâmetros do mercado: enquanto alguns 

cinemanovistas propunham uma produção mais industrial, voltada ao grande 

público, cineastas da nova geração exigiam “a continuidade de uma estética da 

violência, de um cinema mais empenhado na expressão radical do autor do que nas 

concessões viabilizadoras do filme como mercadoria”76. 

Em A Guerra dos Pelados, o conflito arcaico versus moderno permeia 

toda a narrativa. Ele se consubstancia na própria guerra entre os caboclos e os 

representantes do poder, quando posseiros e pequenos proprietários rurais são 

forçados a deixar suas terras para a construção de uma estrada de ferro e para a 

exploração dos recursos naturais por empresas estrangeiras. Ou seja, camponeses 

rústicos, habituados a uma rotina bucólica e de subsistência, são reprimidos pela 

força implacável do capitalismo modernizante. Mas é na fábula de Nenê e Zeferina 

                                                                                                                                                                                     

Os intelectuais então se organizaram para protestar contra aquilo. Estavam lá o Glauber, o Callado, o 
Flávio Rangel, Thiago de Mello, Márcio Moreira Alves e outros. Demos uma vaia e fomos presos. 
Ficamos presos quase um mês”. PESQUISA: banco de dados da Folha de São Paulo, 1996. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/7/28/mais!/5.html> Acesso em: 31 de outubro 
de 2016.  
74 A Ação Popular (AP) foi um movimento de caráter político-ideológico nascido em 1962. A AP se 
formou a partir da Juventude Universitária Católica (JUC) e consistia, de um modo geral, na imersão 
da esquerda católica no movimento estudantil. PESQUISA: banco de dados do Centro de 
Documentação e Informação Científica (CEDIC) da PUC-SP. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/cedic/colecoes/acao_popular.html> Acesso em: 17 de dezembro de 2016.  
75 KAMINSKI, Rosane. Sylvio Back nas tensões entre cinema e estado: anos 1960-70. Revista 
Antíteses, v. 8, n. 15. Londrina: UEL, 2015, p. 96-97.  
76 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 30. 
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que o embate em questão é alegorizado pelo autor, com a locomotiva se 

configurando no signo maior dessa modernização que vem “violentar” os sertanejos 

da região Sul do país77.    

Já no filme de Glauber, o conflito é mais pontual, restrito ao lugarejo 

fictício conhecido como Jardim das Piranhas. A disputa é entre forças locais, ambas 

arcaicas. Ainda assim, é patente o contraste entre arcaico e moderno – ou a 

ingerência deste sobre aquele – na diegese fílmica. As latas de produtos 

industrializados, que servem como vasos de plantas na varanda de Laura, o asfalto, 

os caminhões de carga da marca Scania e a placa do posto Shell à beira da estrada 

são signos de um capitalismo modernizante e globalizante que invade o sertão 

nordestino. Da mesma forma, os personagens citadinos (modernos) parecem invadir 

o espaço da trama, destoando, tanto na aparência como na forma de agir, dos 

personagens sertanejos (arcaicos). É patente no filme também o repúdio ao mundo 

urbano e ao processo de modernização, o que transparece principalmente nas falas 

do coronel Horácio. 

Por fim, outra leitura possível das alegorias dos filmes ora analisados se 

estende um pouco além da mera crítica ao processo de modernização e à 

tecnocracia do governo militar. Ela se detém à ideia de uma reação das esquerdas 

brasileiras, a qual partiria do campo, contra o regime opressor. Para Rosane 

Kaminski, a escolha de Back pelo tema da resistência do homem do campo em seu 

filme se deu, em parte, a propósito da crença de uma parcela considerável da 

esquerda na “potencialidade de um eixo revolucionário poderoso no meio rural”78. Da 

mesma forma, Ismail Xavier assinala que em O Dragão da Maldade é a dignidade do 

campo e do arcaico que alimenta a força revolucionária que deveria agir contra o 

regime autoritário79.  

Não obstante, embora seja nítido que Glauber e Back tenham narrado 

suas histórias sob a perspectiva ou sob o ponto de vista do lado oprimido, infere-se 

dos sentidos alegóricos que os sentimentos pessoais desses autores foram de total 

desesperança em relação a qualquer possibilidade de resistência à tirania do 

governo militar. Em outras palavras, suas posturas parecem ambíguas nos filmes: 
                                                           
77 KAMINSKI, Rosane. Da narração literária às telas do cinema: camadas de sentido alegórico em A 
guerra dos pelados (Sylvio Back, 1971). História: Questões & Debates, n. 44. Curitiba: UFPR, 2006, 
p. 112. 
78 Ibidem, p. 112-113. 
79 XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. 
São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 309-310. 
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por um lado, posicionam-se a favor dos polos mais frágeis do conflito; por outro, 

duvidam da capacidade de reação desses mesmos polos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo duas importantes obras 

da cinematografia brasileira: O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), 

de Glauber Rocha, e A Guerra dos Pelados (1970), de Sylvio Back. Buscou-se 

estabelecer algumas relações de identidade e semelhança entre esses filmes. Para 

tanto, foram selecionados e comparados alguns personagens emblemáticos que se 

repetem na estrutura narrativa dos dois filmes. Foram propostas, ainda, algumas 

leituras e interpretações de possíveis sentidos alegóricos assumidos pelas duas 

tramas. O trabalho consistiu na consulta a textos e ensaios de historiadores, teóricos 

do cinema e críticos literários, na pesquisa de fontes e documentos em páginas da 

internet e também em incontáveis “sessões de cinema” com os filmes analisados.  

A partir da análise realizada, foi possível ter uma ideia da riqueza e da 

pluralidade do cinema desenvolvido no Brasil nos anos mais duros do regime militar, 

período em que os filmes discutidos foram produzidos. Esses filmes, embora tratem 

da mesma temática social, são bastante diferentes em estilo, linguagem, estrutura, 

montagem e enredo. A despeito de tais diferenças, percebe-se uma aproximação 

entre Glauber Rocha e Sylvio Back no que diz respeito ao engajamento político e 

social. Da mesma forma, os dois autores parecem ter comungado do mesmo 

sentimento de desilusão e desesperança em relação ao futuro do país naquele 

conturbado momento histórico. Ainda assim, ambos utilizaram suas obras como 

instrumentos de crítica e oposição ao regime autoritário então estabelecido no Brasil. 

Por outro lado, dessume-se que a crítica implícita nos dois filmes não se 

restringe ao regime militar ou ao violento processo de modernização pelo qual 

passava o país. Transparece nas narrativas em discussão uma espécie de 

autocrítica, por meio da qual os autores parecem desconfiar ou duvidar da 

capacidade de reação das esquerdas diante do governo ultraconservador. Essa 

“desconfiança” de Glauber e Back se faz perceber tanto nas ações de seus 

personagens quanto na forma com que o tempo é organizado nas suas respectivas 

narrativas. 

No que se refere à ação ou à capacidade de agir, os personagens 

principais de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e A Guerra dos 

Pelados são bastante distintos. No filme de Glauber, os personagens são mais 

capazes de influenciar ou alterar seu próprio destino. É o que se verifica, por 
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exemplo, quando a Santa intercepta o golpe fatal de Antônio das Mortes em 

Coirana, redirecionando o rumo da narrativa, ou quando o Professor e o próprio 

Antônio das Mortes mudam de atitude e vencem a batalha final travada contra os 

jagunços do coronel Horácio. Já os personagens de Back não têm esse mesmo 

poder de intervir ou de redirecionar a trajetória dos acontecimentos. Seu destino não 

é definido diretamente por seus atos. Por exemplo, por mais que os “pelados” 

enfrentem com coragem e dignidade suas batalhas, suas ações são insuficientes 

para lhes garantir uma melhor sorte diante de seus inimigos. 

Em outras palavras, a capacidade de intervenção define o êxito dos 

sertanejos de O Dragão da Maldade no confronto final, ao passo que a ausência 

dessa mesma capacidade define o fracasso dos sertanejos de A Guerra dos 

Pelados. A esse propósito, cabe aqui uma ponderação: os personagens de Glauber 

têm um poder maior de intervenção na narrativa pelo fato de sua história ser fictícia; 

o mesmo não ocorre com os personagens de Back, já que o filme A Guerra dos 

Pelados é baseado em eventos históricos conhecidos e reais. 

Contudo, convém observar que eventuais diferenças observadas entre os 

personagens de Glauber e Back acabam se diluindo ao final das duas narrativas. 

Tanto o sucesso dos nordestinos quanto o fracasso dos sulinos parecem convergir 

para um desfecho melancólico e indefinido. Isso porque não se observa nas duas 

narrativas uma perspectiva teleológica redentora. Ao contrário, conforme discutido 

no capítulo 4, o que se verifica é justamente um rompimento com o formato 

teleológico. Os dois filmes prescindem de um final conclusivo ou revelador. Essa 

forma de organizar – ou desorganizar – o tempo também é, de certa forma, uma 

alegoria utilizada pelos autores para denunciar seus sentimentos pessoais de 

frustração e desesperança em relação ao país. 

Por fim, com relação ao trabalho realizado, é importante ressaltar que não 

se pretendeu esgotar todas as possibilidades de análise e comparação entre os dois 

filmes, tampouco desvendar todos os seus possíveis sentidos alegóricos. A 

intenção, conforme já consignado, foi estabelecer algumas relações entre as duas 

obras a partir de uma perspectiva histórica, priorizando alguns personagens 

emblemáticos que se correspondem nos dois filmes. Ainda assim, é de se admitir 

uma sensação de incompletude com relação ao que foi discutido. Não porque 

faltaram esforços, mas porque o tema proposto é inexaurível. Várias eram as 

possibilidades de abordagem, de estudo, de leitura e de análise, mas, infelizmente, 
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foram necessárias algumas escolhas. Se, por um lado, foi possível avançar além da 

proposta feita originalmente, por outro, fica a impressão de que foram deixadas 

algumas preciosas oportunidades para trás. Ainda assim, o resultado final é 

revigorante e compensador, não só pelo conhecimento adquirido, mas pela 

possibilidade de resgatar um pouco da memória desse profícuo e extraordinário 

cinema brasileiro. 
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