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RESUMO 
 

No primeiro semestre de 1974 teve início a produção audiovisual de Jomard Muniz 
de Britto (JMB), que veio passando do super-8 das décadas de 70 e 80 ao VHS 
das décadas 80 e 90. Atualmente, na tecnologia digital, seu último trabalho data 
de 2005: Aquarelas do Brasil. Jomard Muniz transpôs para a tela crítica cultural ou 
reflexões metalingüísticas – indo, esteticamente, do poema processo à pop-
filosofia, do tropicalismo ao mais recente trabalho com os atentados poéticos. O 
estudo sobre a narrativa poética e uma possível estética da transgressão nas 
produções audiovisuais de Jomard Muniz de Britto remete, dessa maneira, à 
problemática da linguagem cinematográfica como suporte para o intercâmbio entre 
diversos saberes - reunindo perspectivas de análise da história da cultura 
brasileira em sua pluralidade. Estando seu campo de atuação ligado com o que 
JMB definiu, mais profundamente, como a Língua dos três pppês: poeticidade, 
política e pedagogia. A estética da transgressão nos audiovisuais de JMB se deve 
a uma lógica própria de relações, onde, no entanto, as premissas são flexíveis. O 
que o autor propões é um rompimento com as moralidades culturais e tabus 
sociais, pois, a perspectiva da narrativa poética se relaciona com a liberdade de 
realização empregada pelo autor na forma-significação da obra fílmica. A análise 
dos audiovisuais de Jomard Muniz de Britto sugere conceitos não de ordem 
apriorística, mas abordagens histórico-existenciais, cujo forte ponto de 
caracterização seja o intercâmbio e a multidisciplinariedade. Dessa forma, é 
proposta, então, uma análise sobre uma poética audiovisual da transgressão em 
JMB, de caráter ensaístico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: poética, transgressão, audiovisual e estética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
In the first half of 1974 began the production audiovisual of Jomard Muniz de Britto 
(JMB), which came through the super-8 of the 70's and 80’s of the VHS 80’s and 
90’s. Today, with the digital technology, his last work day of 2005: Watercolors of 
Brazil. Jomard Muniz transposed to the screen cultural criticism or 
reflections metalinguistic - going, aesthetically, from the poem process to the pop-
philosophy, from tropicalismo to his more recent work with the attacks poetic. The 
study of narrative poetics and aesthetics of a possible transgression in audiovisual 
productions of Jomard Muniz de Britto refers to the problem of language film as a 
support for the exchange several knowledge - bringing together the perspectives of 
analysis history of brazilian culture in all its diversity. Being their field connected 
with what JMB defined, more deeply, as the language of the three Ppps: poetic, 
politics and pedagogy. The aesthetics of transgression in audiovisual JMB is due to 
a logic own relationships, where, however, the premises are flexible. What the 
author proposes is a break with the moralities cultural and social taboos, because 
the perspective of the poetic narrative relates to freedom of implementation 
employed by the author on his film work. The analysis of audiovisual of Jomard 
Muniz de Britto suggests concepts not of order priori, but historical-existential 
approaches, which strong point is the characterization and 
exchange multidisciplinarity. Thus, it is proposed, then, an analysis of an 
audiovisual poetics of transgression in JMB, of character essay. 
 
KEYWORDS: poetry, transgression, audiovisual and aesthetics 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Apresentação  

Não estão sendo abordados todos os filmes de JMB, até porque não é a 

proposta da análise e, também, pelo simples fato de o autor ter um legado amplo 

de aproximadamente 40 audiovisuais - o que estimula futuras análises com outros 

pontos de vista. JMB sempre fora ligado ao cinema como crítico, estudioso e 

cineclubista, antes de se arriscar como realizador e produtor. No primeiro 

semestre de 1974, a produção audiovisual de Jomard Muniz de Britto teve início 

com três curtas em super 8: Ensaio de Androginia, Infernolento e Babalorixá Mário 

Miranda, Maria Aparecida no Carnaval (FIGUEIRÔA, 2000, p.42-43), o primeiro 

citado se perdeu no laboratório de edição de filmes, em São Paulo, ou através do 

Correio. Enfim, os negativos nunca foram recuperados.  

Do super-8 das décadas de 70 e 80, passou ao VHS das décadas 80 e 90. 

Atualmente, na tecnologia digital, seu mais recente trabalho data de 2005: 

Aquarelas do Brasil.  Esse extenso percurso só reforça, ainda mais, a amplitude 

do repertório audiovisual jomardiano em sua complexidade temporal e tecnológica. 

Apesar da baixa produção e do uso de tecnologias amadoras, JMB sempre 

encarou seus produtos com bastante profissionalismo e profundidade do pensar 

audiovisual - da mesma forma que fez e continua a fazer em todas as suas 

produções, sejam livros ou registros fonográficos.  

Há um vasto panorama em que JMB transita no sentido de confrontar 

espaços e discursos, sejam eles abstratos ou concretos, imaginários ou reais, 

individuais ou coletivos – sempre com uma postura crítica da cultura que exercita 

a discussão dos paradoxos. Nessa perspectiva, Jomard transpôs para a tela, 

fazendo crítica cultural ou reflexões metalingüísticas, do poema processo à pop-

filosofia - fazendo referências a algumas de suas tendências e obras - do 

tropicalismo aos atentados poéticos.  

JMB registrou e dialogou com a obra de artistas plásticos, como Paulo 

Bruscky, Sérgio Lemos, Miguel dos Santos e Bernardo Dimenstein, além de outros 

profissionais, a exemplo do fotógrafo Rucker Vieira, famoso pelo documentário 
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Aruanda – inspirador das imagens do Cinema Novo glauberiano –, dos jornalistas 

Geneton Morais Neto e Paulo C. Cunha Filho, até o ator paraibano Luiz Carlos 

Vasconcelos e o músico pernambucano Alceu Valença (FIG. 1).  

 
FIGURA 1 –  Alceu Valença 

FONTE – AMANHECENDO (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
 Mas, o que significa o trabalho de JMB no contexto do cinema brasileiro e 

mundial? Cinema Novo, Cinema Marginal, Cinema Independente, Cinema de 

Invenção, Udigrúdi? Jean-Claude Bernadet responde sobre essa contextualização:  
Há três, quatro décadas que nos acostumamos a pensar o cinema dos 
anos 60-70 em termos de Cinema Novo e Cinema Marginal – isto é, o 
cinema culto, porque no comercial, o ciclo do cangaço, etc., que era o 
que o público via, não pensamos muito. Outras denominações surgiram: 
Udigrúdi (avacalhação do Underground americano inventada por 
Glauber Rocha), Cinema Marginalizado (expressão sobre a qual Cosme 
Alves Neto, então diretor da Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro, 
insistia particularmente, e talvez a mais adequada), ou Cinema de 
Invenção (criação mais recente de Jairo Ferreira). Mais essas 
expressões não pegaram e Cinema Marginal tinha um trunfo poderoso: o 
título do filme de Ozualdo Candeias, A margem, o primeiro a ser incluído 
no movimento (2001, p. 12) 
 

Jomard iniciou sua formação cinematográfica no período do Cinema Novo e 

no surgimento do chamado Cinema Marginal ou Marginalizado ou Independente 

ou de Invenção, e dialogou também com cinemas estrangeiros como o formalismo 

russo, o underground americano, o cinema de autor francês e o neo-realismo 

italiano. Uma característica importante que permeia toda essa produção de JMB é 

o uso de baixas tecnologias – acentuando essa linha marginal de seu cinema - 

obviamente mais acessíveis, porém de menor alcance de distribuição e, 
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consequentemente de público espectador. “Como abrir o super 8 a um público 

amplo, não-restrito ao amadorismo pequeno-burguês ou ao ‘intervencionismo’ 

cineclubista?”, desafio lançado por Jomard em 1977, mostrando esse contexto e 

sua preocupação com toda a cadeia produtiva da indústria cinematográfica - além 

da criação por si mesma.  

Não só pela utilização de equipamentos mais precários que se caracteriza 

essa verve marginal, mas também pelos temas marginalizados e as tensões 

estilísticas impressas nas formatações audiovisuais. Alexandre Figueirôa explanou 

bem o contexto da produção audiovisual jomardiana na época do super 8, o que 

ainda pode ser aplicado a sua manifestação fílmica: 
Se tomarmos, por exemplo, a obra de Jomard Muniz de Britto, vamos 
encontrar um painel representativo da inquietação de uma geração de 
artistas que encontrou no super 8 um de seus veículos mais dinâmicos. 
Jomard Muniz, ao enfatizar em seus filmes a crítica à cultura oficial, 
tornava-os palco das manifestações que sobreviviam à margem das 
instituições governamentais e que por serem livres do ranço 
academicista eram mais vivas e expressivas, além de mostrarem o que 
uma parcela ativa de novos artistas estavam realizando. Os filmes de 
Jomard Muniz, entretanto, não eram simples tribunas de ataques às 
instituições culturais – entidades e pessoas -, mas do que isso – 
entrelaçando-as e estimulando o espectador a travar conhecimento com 
ambas. Filmes como O Palhaço Degolado (FIG. 2) e Inventário de um 
Feudalismo Cultural (FIG. 3) são um retrato de como Jomard concebia 
sua obra dialogando com a modernidade e o tradicional para determinar 
as contradições de nosso tempo (1994, p.196). 
 

  
FIGURA 2 –  O palhaço degolado 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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FIGURA 3 –  Inventário de um feudalismo cultural Nordestino ou uma fricção histórico-existencial 
FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA FRICÇÃO 

HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 
1.2 Método de pesquisa utilizado 

Como aliar o estudo dos audiovisuais de Jomard Muniz de Britto (JMB) e a 

reflexão poética sobre a transgressão? Ou mesmo invertendo, como ligar a 

poética audiovisual de JMB e o estudo da transgressão? A partir do levantamento 

quantitativo e da consequente análise qualitativa desses produtos audiovisuais, é 

possível ir pontuando alguns dos elementos estéticos e sócio-culturais que 

correspondem a uma posição dialógica com a problemática do objeto de pesquisa: 

uma poética audiovisual da transgressão em Jomard Muniz de Britto.   

Confrontando textos sobre cultura midiática e estética da transgressão ou 

mesmo por meio de leituras e interpretações da confluência entre teorias da 

cultura contemporânea e práticas de estéticas transgressivas. Relacionando esses 

textos com entrevistas e artigos de e sobre JMB, parafraseando críticos a partir de 

aproximações com a temática e com os vários momentos históricos em que foram 

produzidos esses audiovisuais.  

Mediante essas tensões analíticas,  pode-se estabelecer inter-relações com 

os dados fenomenológicos - ou epistemológicos - do campo da comunicação 

midiática e suas teorias correspondentes. E para nortear o estudo sobre a forma-

significação dos audiovisuais de JMB, está sendo utilizado como suporte as 

propostas de análise detalhadas por Barthes - refletidas e refratadas em três 

níveis de análise: um nível informativo e um simbólico, que tornam necessária 

uma análise tomada de uma espécie de léxico geral, comum dos símbolos, e a 
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terceira via, o sentido obtuso de Barthes, que “se apresenta como um suplemento 

que minha intelecção não consegue absorver bem, simultaneamente teimoso e 

fugidio” (GRÜNEWALD, 2001, p. 98); é o que “impõe uma leitura interrogativa e 

extrapola a cópia do motivo referencial” (p. 46).  

Portanto, para auxiliar a análise audiovisual aliada a esse debate teórico 

sobre transgressão e à contextualização das obras de JMB, estão sendo 

empregados recortes de interpretação dentro de uma perspectiva da simbologia 

do senso comum e das ciências, mas também a partir de uma leitura que esteja 

fora desse conjunto do léxico geral, indicando um suplemento daquilo que 

aparentemente não tem importância, ou seja, o sentido obtuso segundo o 

pensamento semiológico de Roland Barthes (1990). Para ser mais preciso com a 

leitura feita do pensamento de Barthes, segue um trecho em que o autor esclarece 

bem essa questão dos três níveis de análise dos signos dentro da leitura 

audiovisual: 
 
Um nível informativo que reúne todo o conhecimento que me é trazido 
pelo cenário, vestuário, personagens, as relações entre eles, sua 
inserção em uma trama que conheço (ainda que de maneira vaga). Este 
é o nível de comunicação. Seria na primeira semiótica (aquela da 
“mensagem”) [...] Este segundo nível, em seu conjunto, é o da 
significação. Seu modo de análise seria uma semiótica mais elaborada 
do que a primeira, uma segunda semiótica ou neo-semiótica, aberta, não 
mais à ciência da mensagem, mas às ciências do símbolo (psicanálise, 
economia, dramaturgia) [...] Por oposição aos dois primeiros níveis, o da 
comunicação e o da significação, este terceiro nível – é o da 
significância (e não o da significação) [...] O que o sentido obtuso 
perturba, esteriliza, é a meta-linguagem (a crítica). Por algumas razões: 
inicialmente, o sentido obtuso é descontinuo, indiferente à história e ao 
sentido óbvio (como significação da história); esta dissociação tem um 
efeito de contranatureza ou, pelo menos, de distanciamento em relação 
ao referente (do “real” como natureza, instância realista) (BARTHES, 
1990, p. 45 – 46 – 47 – 55). 

 

1.3 Poética da transgressão 
Essa compreensão serve como ponto de fuga para a pesquisa puder fluir 

aparatada por ferramentas analíticas. A poética transgressiva em JMB dialoga 

com todos esses níveis em suas profundidades e superfícies. Aproximar esses 

discursos é um caminho necessário para identificar o que se pode analisar como 

prática transgressiva, que sempre esteve ligado à noção de perversão lançada 
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pela Psicanálise freudiana. Sendo essa prática vista como um desvio sexual em 

relação às normas sociais vigentes, identificadas em práticas das mais diversas, 

como sadomasoquismo, homossexualidade e fetichismo. Ou mesmo no sentido de 

transgredir uma lei ou regra social. Ou na concepção de transgredir por 

compulsão, prazer, gozo. 

Há uma carga pejorativa muito acentuada nessas concepções, além de 

uma noção negativa do que possa ser um ato transgressivo. Segundo a 

psicanalista Maria Izabel Oliveira Szpacenkopf – em um artigo que tem um título 

bastante sugestivo: um espaço para a instituição e para a transgressão –, o 

conceito de transgressão pode ser apresentado em duas vertentes, que produzem 

diferentes entendimentos e encaminhamentos. A primeira seria que: 
na psicanálise, a transgressão é tida como um dos traços que definem a 
estrutura perversa, caracterizada como um processo por meio do qual o 
indivíduo pode escapar do desgosto da constatação da castração, 
vivenciando tanto pela percepção da ausência do pênis na figura 
materna quanto pela proibição, imposta pelo pai de que a criança 
permaneça na posição de objeto fálico da mãe. A não-aceitação desses 
momentos da situação edípica teria a possibilidade de ultrapassar as 
proibições neles inscritas. Já no campo da perversão social, a 
transgressão, sob a forma de laço e de montagens perversas, torna 
possível que os indivíduos, por não suportarem a proibição imposta pela 
lei e seus efeitos, passem a fazer suas próprias leis e a justificar um 
programa, uma maneira de existir, como garantia de usufruir um gozo 
que, ao fim, pode reduzir-se simplesmente ao gozo de transgredir (2002, 
p.36-37). 

 
Apesar dessa suposta possibilidade de a transgressão promover uma certa 

violência ilimitada ou o simples ato de transgredir sem propósito ou dessas noções 

da transgressão como perversão sexual e de desobediência, violação, de infringir 

a lei, burlar uma regra, um contrato, um mandamento religioso, Maria Izabel 

Oliveira Szpacenkopf reconhece que há uma atitude transgressora positiva. 

Aquela carregada do desejo de descobertas, de derrubar as barreiras para 

introduzir o novo ou de botar para fora o que os moralismos nas instituições não 

deixam ser discutido, trazendo, dessa forma, o contato com o desconhecido, com 

o estranho. “A transgressão como possibilidade de criação e inovação que precisa 

ultrapassar o conhecido na tentativa de alcançar novos desconhecidos” (p. 37). 

Estando mais ligado ao seu sentido etimológico de “passar além de” ou 
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“atravessar” (LAROUSSE, 1992, p. 1105) – numa concepção além do bem e do 

mal.  

Deleuze propôs uma certa estruturação do ser que vai contribuir também 

para a compreensão do ato transgressivo, em que há o ser-saber determinado 

pelo visível e pelo enunciável, o ser-poder pelas relações de forças, mutáveis pelo 

tempo e o ser-si, constituído pelos processos de subjetivação. E é por essa tríade 

das dimensões do ser ou ontologias irredutíveis – mas, em implicação constante - 

que JMB ensaia suas poéticas audiovisuais transgressores. Como forma de 

projetar críticas conectadas com um pensar que “é dobrar, é duplicar o fora com 

um dentro que lhe é coextensivo” (DELEUZE, 1986, p.126 - 154).  

Vendo os limites como fronteiras que precisam ser atravessadas e não 

como obstáculos que impeçam o movimento de renovação. Seria por uma leitura 

crítico-criativa dentro de uma estrutura de tensões, onde as questões se dispõem 

em abismo de contradições. Indo mais além nessa percepção transgressora, uma 

hipótese de leitura a partir do pensamento de Foucault - num artigo em que ele 

aproxima a questão da transgressão com a obra de George Bataille, chamado: 

prefácio à transgressão – demonstra essa postura transgressiva sendo 

problematizada por intermédio da metáfora da linha, como imagem-limite a ser 

transposta. Isso pode ser tensionado com a leitura que está sendo feita sobre a 

poética transgressora nas produções jomardianas - enriquecendo ainda mais a 

composição do sentido da transgressão, que seria: 
[...] um gesto relativo ao limite: é aí, na tênue espessura da linha, que se 
manifesta o fulgor de sua passagem, mas talvez também sua trajetória 
na totalidade, sua própria origem [...] a transgressão transpõe e não 
cessa de recomeçar a transpor uma linha que, atrás dela, imediatamente 
se fecha de novo em um movimento de tênue memória [...]. A 
transgressão afirma o ser limitado, afirma o ilimitado no qual se lança, 
abrindo-o pela primeira vez à existência (2001, p.32-33). 

 
Essas visões expostas ajudam a compreender a imagem transgressiva 

pretendida pela análise. A morte e a ressurreição, a alternância e a renovação 

constituem os aspectos marcantes do movimento transgressor, sempre numa 

relação marcada com o tempo e todas as suas fases de crise, de transtorno na 

vida da natureza, da sociedade e do homem (BAKHTIN, 2008, p. 8). A metáfora 

da linha como limite ou situação-limite pode sugerir que JMB prefere a “espiral” em 
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lugar das “retas”. Em busca de movimentos mais amplos para se perceber a 

extensão e a profundidade dos limites. Pois, seria através dessa percepção, 

mapeando o território de ação, compreendendo o contexto, que o ser transgressor 

tensiona a dobra do pensamento. Sem medos ou condicionamentos que o façam 

silenciar ou mesmo o impeçam de olhar ao redor. Outra é que há uma tendência 

por vivenciar uma experiência nova, pois essa seria a ação do ser transgressivo. 

Percorrendo debates onde e quando sejam desafiadores ao pensamento, no 

sentido de transitar pelos instantes em toda a sua profundidade, largura e 

amplitude momentânea.  

Quando se lida com limites sempre haverá a intenção de se comunicar com 

o fora ou o outro, constatada em relação permanente com o ser-si, pela 

necessidade vital de co-existência - em processo de leitura e interpenetração. Nos 

dobramentos ou dobras – visualidades da leitura deleuziana - que se efetuam 

essas relações do pensamento com o fora, uma contorção essencial para o 

movimento de renovação – onde se tocam os discursos. Desde que se pensa, se 

enfrenta necessariamente uma linha onde estão em jogo a vida e a morte, a razão 

e a loucura (1992, p. 129). E essa linha arrasta o pensamento para jogadas 

arriscadas, carregadas de perigos e de uma extrema violência controlada, 

dominada, tornada coragem (p. 128). E só um homem de paixão pode dar ao 

termo paixão um sentido muito preciso (Idem). Jomard é esse homem corajoso e 

apaixonado pelo que produziu e produz, no sentido de ousar nas construções das 

linguagens e dos temas com os quais procurou lidar em seus produtos 

audiovisuais. 

E é também nessa topologia geral ou movimentação do pensamento onde 

identificamos os experimentos ou as jogadas do pensamento jomardiano. O que 

podemos chamar de movimentos transgressores, numa forma de pensar o 

passado contra o presente, resistir ao presente, não por um retorno, mas para que 

aconteça finalmente algo de novo, para que pensar, sempre, aconteça no 

pensamento (DELEUZE, 1992, p. 161-162). A transgressão seria como ato 

libertário do pensamento, que precisa se renovar para sobreviver de forma mais 

crítica. Em JMB se deve entender que existe uma lógica própria de relações, 
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onde, no entanto, as premissas são flexíveis e jamais sujeitas ao tradicional 

posicionamento no absoluto de ‘verdades’ eternas, de ‘realidades’ imutáveis 

(GRÜNEWALD, 2001, p.98). Pois, o autor procura as movimentações e nunca o 

porto seguro das instituições.  

Ele sempre procura expor as latências da relatividade e da fenomenologia, 

para que a única verdade seja saber que existem dúvidas (Idem). Por 

ressonância, uma das expressões recorrentes em JMB, como ele mesmo 

confidenciou, é a de dúvida permanente, do filósofo Lucien Goldmann (1988) – 

“fundamentando-se  numa questão da dúvida que se pretende e revoluciona como 

o avesso dos dogmas” (BRITTO, 2002, p. 138). Jomard sempre teve a Filosofia 

como sua principal fonte de criatividade artística e de vida, sendo graduado em 

Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. E sempre procurou atuar na 

contemporaneidade sem deixar de buscar aparatos filosóficos para tal. Isso traz 

coerência para essa aproximação feita com os pensamentos filosóficos de Giles 

Deleuze e Michel Foucault, no intervalo e na espiral das contradições - 

ressaltando que o primeiro ensaio de JMB se intitula Contradições do homem 

brasileiro (1964), mais uma constatação da tendência do autor em transitar e 

tensionar por paradoxos. 

 

1.4 Para entender Jomard Muniz de Britto 
A ruptura com as esferas tradicionais da cultura, por um sentido do novo 

como produtor do novo sentido (2004, p. 7), foi assim como Paulo C. Cunha Filho 

contextualizou o traço unificador mais genérico da produção de JMB. Jomard joga 

com conceitos, ideias, pensamentos, dos mais variados e, ao mesmo tempo, 

torna-os próximos por meio da sua postura inquieta e contestadora, mas também 

afável. É recorrente nos textos que falam sobre as produções jomardianas 

encontrar essa tendência transgressora com as tradições culturais e também 

sobre o hibridismo empreendido no uso das linguagens. Paulo C. Cunha Filho 

abordando Jomard e sua obra procurou esclarecer, um pouco, como se deu essa 

análise – o que salienta essa característica transgressiva marcante e os caminhos 

possíveis para entender o discurso jomardiano: 
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Procurei as transversais, os significantes fundamentais. E mais: por 
considerar que entendo o processo criativo de JMB, não fiz a menor 
distinção entre textos, que eles fossem artigos, poemas, ensaios, 
manifestos ou processos; e não fiz a menor distinção entre o que se 
constituiu em palavra, escrita, palavra dita (o grão da voz de JMB...), 
filme, vídeo ou música. Pareceu-me claro que o traço unificador mais 
genérico da produção de JMB é a ruptura com as esferas tradicionais da 
cultura. O sentido novo como produtor do novo sentido (Idem). 

 
Num jogo de interrogações, Jomard Muniz de Britto lança mais perguntas 

do que respostas, afirmações entre impasses para irromper uma luta permanente: 

contra o condicionamento dos estereótipos, da Cultura como tabu em face da 

deseducação vivenciada pelo autor – atuando no sentido contrário aos 

engessamentos do saber no ensino tradicional. “Jomard corresponde ao arquétipo 

de Hermes, o Mercúrio dos romanos, em termo afro-brasileiro, Exu, sempre se 

mexendo e sempre mexendo com as pessoas” (MOTTA, 2003). O movimento da 

obra aberta (ECO, 2005) em Jomard produz uma formatividade autônoma que se 

acrescentaria às realidades imediatas ou complementos do mundo, dessa maneira 

tentando relativizar as diretrizes simbólicas e também estando aberto a 

interferências e a novidades. Anchieta Fernandes faz uma outra leitura sobre JMB 

que complementa ainda mais essa forma de análise proposta: 
Para ler Jomard, é preciso estar preparado para múltiplas surpresas. 
Descobrindo-se, por exemplo, após ler e achar que sabe definir o 
pensamento e o sentimento de determinado trecho de texto, que ainda 
existem muitas outras semânticas por trás e por dentro das palavras, 
das frases, das locuções, dos jogos paronomásticos, das brincadeiras 
sonoras, das sugestões visuais, das lembranças de nomes, de deuses, 
de livros, de poemas, de gírias. Muitas vezes se descobrem os outros 
sentidos muito depois de ler e interpretar, até mesmo depois de publicar 
artigos analíticos ou críticos sobre estes textos (ou sobre o grande 
para/texto moto-perpétuo) do autor pernambucano. E então, mais uma 
vez, se conecta o novo sentido aos anteriores, como se o leitor fosse um 
técnico de montagem montando/retomando as seqüências de um 
para/filme polissêmico para, somente assim, dar-se conta desta 
tenacidade denotativa no criar, que não aceita a coação de qualquer 
ideologia (inclusive da língua sistemática), e onde o Jomard 
escrevivenciador vê-se, ele Jomard vendo o Jomard-e-outro de sua 
função escritural (2002, p. 4). 

 
A permeabilidade de linguagens também pode ser identificada como uma 

característica marcante na obra de JMB, que se relaciona diretamente com 

algumas das principais inquietações da contemporaneidade. Questionando, dessa 

maneira, os limites das coisas através dos suportes de mídia, que são cada vez 
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mais híbridos. E essa pluralização não se trata de um relativismo ou um mero 

pluralismo, mas de múltiplos matizes do conhecimento, cada qual lançando sua 

luz sobre o objeto (STAM, 2003, p. 362). Não se trata apenas de aceitar 

completamente a outra perspectiva teórica, mas de reconhecê-la, levá-la em 

consideração, estar pronto a ser por ela desafiado (Idem). E esses debates sobre 

o limite dos discursos acompanhados do uso de mídias alternativas dialogam 

muito bem com as articulações contemporâneas nos usos da internet. Boa parte 

dos audiovisuais de JMB estão disponíveis no myspace e no youtube: 

www.myspace.com/jomardmuniz e www.youtube.com/fragmentes.  

Esse trabalho na rede de computadores foi feito para complementar a 

extensão do projeto acadêmico sobre os filmes de JMB e atualiza, de certa forma, 

uma das principais características da produção audiovisual de Jomard que é a 

transgressão sendo debatida no sentido da marginalidade, do uso de baixas 

tecnologias, da liberdade necessária para tratar dos temas interditados. Como 

forma de mostrar e apontar caminhos que estão distantes dos convencionais na 

perspectiva da grande indústria audiovisual. Rumo a uma brasilidade crítica e 

assumida, mas sem perder o contato com os estrangeirismos e novidades por 

qualquer proteção ufanista que seja. Seria mais no sentido de um movimento do 

pensamento vital para o conhecimento humano ligado à liberdade. 

A cultura, aliada à troca de informações pelas mídias, sempre foi um dos 

elementos-chave para a atuação de JMB. Jomard também sempre procurou atuar 

em programas de Televisão e Rádio, principalmente de entrevistas e debates na 

TV e na Rádio Universitária do Recife-PE, sobre filosofia, cultura, artes e mais 

outros assuntos que tocam JMB. “Executar os meios de comunicação está dentro 

do contexto da minha atividade didática” (1981), como revelou o próprio JMB em 

entrevista ao jornal O Norte da capital do Rio Grande do Norte. Na tentativa de 

responder em que aspectos as produções de JMB permanecem atuais, as 

considerações de Robert Stam são esclarecedoras para aproximar o discurso 

jomardiano com as teorias do audiovisual contemporâneas, dentro da perspectiva 

poética e política do pós-modernismo: 
 



 19

A teoria do cinema contemporâneo deve, inevitavelmente, confrontar o 
fenômeno resumido no escorregadio e polissêmico termo ‘pós-
modernismo’ – termo que encerra a ubiqüidade global da cultura de 
mercado, um novo estágio do capitalismo, no qual a cultura e a 
informação tornam-se os terrenos-chave para a luta (2005, p. 216). 

 
Muitos dos seus produtos audiovisuais trazem também como roteiro de 

narrativa um texto poético ou, como prefere denominar Jomard Muniz, em um dos 

seus livros, por meio da co-autoria dos Atentados Poéticos (2002) – o que reflete, 

ainda mais, esse caráter dialógico, trazendo de relevante a questão se há limites 

entre o texto escrito em algumas das produções fílmicas de JMB. São nessas 

situações limítrofes que o autor realiza sua construção audiovisual, que por ser 

uma linguagem híbrida acaba refletindo bastante os modos operantes de Jomard.  

Muito mais poderá ser dito a esse respeito, que lança mais possibilidades 

do que amarrações, mais fluidez do que solidificações. Essa pesquisa vai 

caminhar por esse sentido da obra e da vida jomardiana, onde “há um permanente 

elogio da experimentação, das vanguardas”  embora se saiba “que esse elogio é 

problematizado pelas próprias contradições que ele expõe” (Idem). Elogio também 

em diálogo com a dúvida permanente? Sempre em abismos de interpretação. 

A escolha por um estilo em processo também revela uma coerência em 

todo o conjunto de sua obra. Sente-se, de modo claro, a presença do autor e dos 

que estiveram envolvidos com ele nessas produções. Nas obras de JMB se 

percebem mais marcas e impressões do que lapidações, mais o espontâneo do 

que o ensaiado, sendo essas algumas das características marcantes nessa 

poética transgressiva das produções fílmicas de Jomard Muniz de Britto.  

Além dessa vontade de experimentar, JMB também joga com a 

necessidade de criar debates, mas não o discutir “para simplesmente curtir, mas 

divergir para conscientizar”, solicitando “projeções seguidas de debates, sempre”. 

Adepto do dialogismo, ele continua proclamando por que tudo seja “colocado em 

debate: sem conclusões, múltiplas aberturas, mínimas conivências ou 

conveniências”. O verbo conscientizar nos remete à experiência de JMB no 

Sistema Paulo Freire de Educação de Adultos – que marcou bastante a sua 

formação intelectual. 
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Por ser professor preparado como integrante da equipe inicial do Sistema 

Paulo Freire, JMB sempre busca diálogos, pedagogias e didáticas. O que marca 

esse caráter de improviso é a tendência de estar experimentando com o suporte 

audiovisual e deixar, assim, as coisas fluírem na visão de um eterno amador. 

Aproximando essa característica experimental com tentativas de organizar alguma 

forma de didática em torno das linguagens, por mais efêmero ou fugidio que seja, 

mas que discuta conscientizando os mais diversos assuntos com as pessoas mais 

diferentes que sejam. 

Procurando dar uma maior noção do contexto de Jomard e seus 

audiovisuais, se faz necessário falar de como, quando e onde se deu o início de 

sua produção. Boa parte de seus produtos se constituía em verdadeiros 

happenings e/ou performances em locais públicos, acentuando o caráter 

desafiador aos limites da linguagem audiovisual e ao contexto da época. Pois, 

JMB começou a sua produção em plena Ditadura Militar no País e esses registros 

audiovisuais envolviam uma agitação dos envolvidos na produção – atores, 

câmera, diretor, assistentes e das pessoas que estavam no momento e no local 

das apresentações. Além de cenas desenvolvidas com bastante sensualidade e 

textos bastante críticos em relação ao contexto histórico dos anos de 1970 - no 

Brasil, mais especificamente em centros urbanos do Nordeste brasileiro - que vão 

da política à poética corporal da imagem e do som. 

 
FIGURA 4 –  Grupo Vivencial 

FONTE – VIVENCIAL I (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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O grupo teatral Vivencial de Olinda (FIG. 4) foi que impulsionou essa 

tendência cênica no discurso jomardiano, pois os artistas estavam ligados à 

produção de outros grupos, como o Teatro do Ridículo, nos EUA, e Dzi 

Croquettes, no Brasil - se tornando uma trincheira da marginalidade na capital 

pernambucana. “Numa manifestação tardia do tropicalismo, graças a um forte 

intercâmbio com Jormad Muniz de Britto, grande porta-voz da movimentação 

tropicalista no Recife”1 (DOURADO).  

Paulo Freire, o grupo Vivencial e o movimento tropicalista influenciaram de 

forma decisiva as produções e o pensamento de JMB. Por esse caráter dialógico e 

experimental, o estudo sobre a narrativa poética e uma possível estética da 

transgressão nas produções audiovisuais de Jomard Muniz de Britto remete à 

problemática da linguagem cinematográfica como suporte para o intercâmbio entre 

diversos saberes; “o conhecimento em estado bruto, sem as discriminações do 

método científico” (2001, p.99), parafraseando mais uma vez o poeta e crítico 

brasileiro de cinema, José Lino Grünewald. Reúne, dessa maneira, perspectivas 

de análise da história da cultura brasileira em sua pluralidade e ligações com 

diversas vertentes artísticas e campos do conhecimento. 

 

1.5  Glauber e Godard 
Outra aproximação analítica que se faz necessária é a que pode ser 

representada pelos cinemas de Glauber Rocha e de Jean-Luc Godard – as 

influências mais significativas que ficaram no panorama audiovisual de JMB. São 

eles que mais contribuíram com a critica e a produção cinematográfica de JMB e, 

por essa razão são essenciais para se entender os audiovisuais de Jomard e 

também sua verve transgressora tropicalista. Essas presenças foram externadas 

em dois textos escritos por Jomard, encontrados no Atentados Poéticos (2002): 

Glauber por ele mesmo? e Qual a terceira margem de Godard?. 

Através de fragmentos desses dois textos de JMB podemos confrontar seu 

ideário sobre cinema com o contexto histórico e referências marcantes, além do 

próprio tema da transgressão que está presente nesses diálogos. Jomard assistiu 

                                                 
1 Disponível no http://www.nordesteweb.com/not04_0604/ne_not_20040602d.htm 
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às gravações do primeiro audiovisual de Glauber Rocha, o curta-metragem O 

Pátio (1960), e travou uma amizade intelectual  e de admiração, entre conversas e 

troca de textos por correspondência com o cineasta baiano. Glauber também 

escreveu o prefácio do livro de JMB: Do modernismo à bossa nova, de 1966, onde 

ele procurou falar sobre Jomard: 
O que me fez amigo de JMB foi nossa comum paixão pelo cinema, isso 
já faz dez anos (em 1956, portanto), na decente Recife. Depois, nosso 
desencontro de temperamentos criou compensações: JMB veio escrever 
crítica de poesia numa revista literária que eu dirigia em Salvador, 
depois veio mesmo para a Bahia, onde agiu com brilhantismo e polêmica 
nas rodas jovens das artes e letras locais. E assim, foi se revelando 
palmo a palmo: o crítico de cinema era professor de filosofia, o teórico 
de poesia era entendido de teatro, o esteta rigoroso era jornalista, o 
jornalista era professor e professor sambista, outra vez no teatro! 
Fascinante timidez evoluindo por meandros táticos,  aqui e alie 
exercendo sua função precisa, consequente. Outra coisa que me fascina 
em JMB é a sua desaristocratização [...] Sua erudição é diluída no seu 
grande interesse pela vida, sobretudo pela vida que o cerca, a que vive 
nos inesperados caminhos de hoje. 
 

Outra boa aproximação entre os dois está no filme de Geneton Moraes 

Neto e Paulo Cunha – O coração do cinema – que é baseado num roteiro escrito 

pelo poeta russo Vladimir Maiakovski, em 1926. Esse texto tinha ficado inédito até 

sua feitura em 16 mm pelos dois pernambucanos, em 1983. Jomard é o ator 

principal do curta-metragem e por se tratar de uma livre adaptação, os diretores 

fizeram uma homenagem a Glauber - ele havia morrido no dia 22 de agosto de 

1981. Há um encontro imaginário com Maiakovski no meio da projeção. A cena se 

dá enquanto Jomard picha numa parede a frase: “acorda, Glauber, eles 

enlouqueceram” (FIG. 5). Aludindo ajuda à postura contestadora de Glauber, 

como se estivesse esperando uma atitude revolucionária, no meio das ruínas. 
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FIGURA 5 –  Acorda, Glauber, eles enlouqueceram 

FONTE – O CORAÇÃO DO CINEMA (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
Os diretores usaram sonoras de Glauber – as quais são anunciadas após 

um fragmento do roteiro do russo recitado por JMB: “porque sou poeta, ressuscita-

me”.  Evocado, Glauber vem se expressando no melhor tom barroco de seu 

conterrâneo Gregório de Matos, ele vai da política brasileira a externa, da arte ao 

presidente Geisel, de Brizola a Fidel Castro, do jornalismo nacional ao 

cristianismo, do marxismo a brasilidade, Glauber ousa por experimentos críticos 

em busca das vozes mais amplas do cidadão brasileiro. 

No prefácio de Revolução do Cinema Novo, Ismael Xavier fala dessa 

tomada de posição pela brasilidade lançada por Glauber - no tom da estética da 

fome - como um “esforço de invenção formal a  partir da carência de recursos, 

numa resposta mais lúcida à conjuntura histórica” (2004, p. 22). O que Jomard 

complementa dialogando com Glauber, dizendo que “temos de viver da fecunda 

complexidade das experiências: assim podemos desvendar o nosso brasileiro 

mistério. Criar é revolucionar. Arte tem que ter ambição” (2002, p. 271). A 

precariedade sendo material de estilo, não como condição de 

“subdesenvolvimento” artístico do cineasta brasileiro, mas sim como ponto de 

originalidade – transformada numa auto-estima necessária para soerguer a 

produção audiovisual do país, e principalmente do Nordeste brasileiro.  

O que pode ser observado com esses fragmentos é a aproximação entre os 

cineastas numa chamada vocação revolucionária da arte, dentro desse confronto 
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geopolítico que envolve conflitos étnicos, de classe e transnacionais. Como o 

próprio Glauber explicitou n’A estética do sonho - num campo mais simbólico - a 

arte, porque invenção é mergulho no imprevisto, experiência instaurada, ruptura 

com o senso comum, com os limites e convenções (2004, p. 22).  

Mais uma vez a transgressão é motivo guia para a crítica desses artistas, 

no sentido engajado da arte que se propõe como inovação. Há uma tendência 

marcante da arte em Glauber e em JMB pela marginalidade, pois essa opção por 

debater uma estética nacional – aberta, sem preconceitos, múltipla, livre, precária, 

amadora, sofisticada, primária - ocasionou no trato com temas interditados e no 

uso de materiais de baixo custo e de técnicos amadores.  

Mas, o importante para ambos seria ser um agente crítico permanente de 

um laboratório de experimentação em conflito, nos níveis: formal, dramático e 

temático - como bem pontuou o cineasta baiano. Trabalhando, dessa forma, na 

composição do chamado “múltiplo homem brasileiro”, que procura viver “cada 

crise em seus respectivos estágios”, capaz de reunir ação e meditação. Nesse 

espaço onde há a convivência entre Brecht e Artaud, proposta por Ismail Xavier, é 

gerada a reflexão entre o poético e o político na realização cinematográfica 

(ROCHA, 2004, p. 20-21). 
A insistência de Glauber nesta multiplicidade de empenhos define o teor 
de sua prática diária que se orienta por uma concepção de forças 
maiores enlaçadas na conformação de destinos coletivos (...) Sua forma 
de viver e de criar torna-se aqui um texto tonificado por esse impulso de 
expressão total (ou seja, valem idéias, sentimentos, pulsões, falas e 
gestos) (p. 20) 
 

O artista brasileiro compreendendo essa práxis pode aliar a expressão 

corporal - já tão forte no imaginário e na realidade do país - com as diversas 

sistemáticas racionais. Querendo viver o espaço continental brasileiro de uma 

forma mais crítica, íntima, e ao mesmo tempo visando necessidades coletivas, que 

variam bastante por regiões e pelos estados do país. Sendo, dessa maneira, um 

homem preocupado com a formação e os rumos da nação - não um ufanista, mais 

no sentido de um realizador-crítico. 

Essa vontade pela experiência das idéias, dos sentimentos, das pulsões, 

das falas e dos gestos junto à forte característica da marginalidade poética e 
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política encontrada na obra de JMB, carrega a fonte da violência simbólica 

necessária para a práxis da transgressão audiovisual. Seriam espaços de tensões, 

livres, onde “todos os meios de expressão estão ligados entre si” (BRITTO, 2002, 

p. 275) - essa pode ser a visualização mais adequada. Sempre com aspirações 

revolucionárias dentro da malha social. 

Por outro lado em Godard, Jomard Muniz de Britto encontra a “crítica 

enquanto exercício de apreciação, de ensinar a amar Rouch e Eisenstein, os  

filmes classe B do cinema americano e a estética da fome de um brasileiro em 

chamas, Glauber Rocha”. Vendo no francês uma forte expressão audiovisual em 

que “qualquer movimento de câmera desvenda uma opção ético-política”. E vai 

mais além nessa análise, defendendo a obra fílmica de Godard como um “projeto 

estético-ideológico, que não se confunde com estetização da política ou agit-prop 

da estética” (p. 276).  

De novo, do político ao poético, Godard atraiu o olhar crítico de JMB – pela 

liberdade poética e pela proposta de libertação política a partir da cultura. Jomard 

sintetiza os filmes de Godard como verdadeiros ensaios de “amorosidade, 

polimórfico, simultaneista, protestante, universalizante” (p. 276). Com essa 

explanação é possível compreender como Jomard entendia essa relação e 

também o quanto Godard representa em sua formação crítica cinematográfica. 

Essa empatia se deu, assim como ocorreu com Glauber, pela forma livre do 

fazer audiovisual, pela política do autor e “contra os ventos do cine-indústria-

narrativa-convencional”. Optando mais por um “cinema pensante, não pensado”. 

Segundo JMB, nos filmes de Godard há “a comunhão dos corpos e 

autoreflexividade das linguagens” (p. 278), que faz um diálogo importante com as 

propostas audiovisuais de Jomard e a poética da transgressão, além da violência 

simbólica glauberiana.  

Jean-Luc Godard e Glauber Rocha se complementam em vários níveis da 

linguagem e do pensamento cinematográfico, mas também divergem nesses 

mesmos e em outros pontos. Jomard travou diálogos importantes com os dois em 

seus filmes – em vários níveis simbólicos - o que ajuda bastante a contextualizar e 

a perceber o tom, de certa forma, das realizações audiovisuais de JMB.  



 26

Sem deixar de fora a perspectiva da transgressão, que é uma característica 

marcante também nas obras dos dois cineastas - influências decisivas na obra 

audiovisual jomardiana. São afinidades que transcendem a simples admiração, 

pois, dizem respeito à formação crítica, intelectual e técnica do artista de cinema. 

E são refletidos nos seus produtos audiovisuais feitos em meio a todo esse 

repertório teórico e prático de cineastas, de filmes e de movimentações culturais. 

 

1.6 Super 8 e mais transgressão 
 Entrando ainda mais no universo jomardiano, o crítico pernambucano de 

cinema, Celso Marconi (1978), fez uma contextualização da preocupação crítica e 

estética que tinham os audiovisuais de Jomard, em comparação aos filmes que 

tinham mais o sentido de registrar – essa era uma tendência da época, por conta 

do barateamento da tecnologia cinematográfica. 
Havia ou uma necessidade de simplesmente documentar as imagens e os 

sons dos centros urbanos e das zonas rurais, ou de um pensar do fazer fílmico 

com mais senso estético e crítico da própria linguagem – opção jomardiana. E 

essa dicotomia é, ainda, melhor sintetizada por Alexandre Figuerôa no título do 

seu livro que trata dessa fase do cinema pernambucano: O cinema super 8 em 

Pernambuco: do lazer doméstico à resistência cultural (1994). O que nos ajuda a 

entender mais sobre a atuação audiovisual de JMB. 

Jomard Muniz de Britto, em um artigo intitulado: avanço do underground,  

via no fazer cinematográfico em Super 8 “um avanço da cultura marginal, 

rejeitada, lúdica em sua loucura” (1975). “Meu lugar é marginal porque considero 

que ficar à margem de alguma coisa é colocar-se no lugar do público” (2002, p. 

279 – 280), é como declarou o próprio JMB por um dialogismo pedagógico entre 

realizador e espectador, dando a tônica do seu trabalho audiovisual: a 

transgressão através da marginalidade ou mesmo do amadorismo como motivo 

libertador da arte das amarras das grandes indústrias cinematográficas. 

JMB continua em sua análise sobre o super 8 de maneira bem didática 

dividindo, dessa forma, em sete tópicos o que significava produzir cinema nesse 

tipo de tecnologia audiovisual, intitulando o texto de Porque uso e talvez abuse do 
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Super 8 (1975). Na tentativa de elucidar contornos e possibilidades para a 

produção pernambucana – o que ainda ressoa atual por conta da maior facilidade 

de acesso às tecnologias audiovisuais digitais - JMB queria, de certa forma, 

debater o cinema autoral em Pernambuco. É preciso frisar a produção superoitista 

do autor, porque ela carrega as obras mais significativas e o maior número dessas 

realizações audiovisuais – mais da metade dos aproximados 40 produtos. 

Jomard vai anunciando em tom de manifesto o que se deve pensar por 

meio do Super 8 no sentido da prática cinematográfica criativa e criadora. 

Lançando as perspectivas de um “processo de desintelectualização”, mostrando 

sua preocupação com o academicismo das vanguardas artísticas, ou de estar 

“cinevivendo como visualização de escrevivendo: páginas soltas, imagens 

fragmentadas”, evidenciando seu diálogo entre a escrita e o fazer audiovisual, ou 

a favor do “antiestilo: cada experiência é um `marco zero’, informação bruta, 

percepção súbita”. Esses são alguns dos sentidos que permeiam a produção 

audiovisual de Jomard, registrados pelo próprio no auge da realização superoitista 

pernambucana. Demonstrando a tendência de JMB em transgredir as formas 

estabelecidas com propostas de renovação e de ousadia para a linguagem 

audiovisual pernambucana. 

Nesse território propício à livre expressão das ideais, das tensões, das 

dúvidas é onde se encontra a transgressão como ruptura, choque, violência, 

experimentação, pois, para autores como JMB sempre existe muito o quê se fazer 

pela liberdade. A poética da transgressão deu a liberdade necessária para o autor 

tratar de temas silenciados. Atravessando temáticas polêmicas, em relação a 

sexualidade, política, urbanidade, indústria cultural, ciência, filosofia, poesia, ética, 

cinema, psicanálise, teorias da comunicação, artes, estética.  
Todo meu esforço sempre foi e continua sendo o de estar sintonizando 
com as linguagens contemporâneas. Luto pela contemporaneidade 
desde os tempos da bossa nova, atravessando as múltiplas tendências 
do cinema novo, da pedagogia paulofreireana, da arte neo-concreto, do 
poema-processo, dos tropicalismos, da guerrilha artística, da “vanguarda 
permanente” (segundo Décio Pignatari), das experiências com super 8 e 
vídeoarte aos experimentos conceituais, minimalistas, performáticos, etc. 
Tanta coisa, tantos desejos. Sempre em busca da mais crítica e poética 
MODERNIDADE. Com e sem vaidades. Com e sem apelo às modas. 
Astuciosamentre. Até quando? – perguntaria “O Palhaço Degolado” 
(BRITTO, 2002, p. 309). 
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Ao mesmo tempo, confirma o que Jomard sempre propôs como posição 

artística e existencial - confrontando  e transcendendo as dualidades em busca de 

novas perspectivas. No sentido de, muitas vezes, desglorificar a obra de arte e o 

posicionamento do próprio artista na sociedade. Essa postura artística, como 

qualquer escolha, rende ganhos e perdas. E isso depende do que se anseia na 

malha social, como agente participativo e passivo, claro. 

Essa atitude transgressiva se relaciona diretamente ao papel de um 

revolucionário crítico da cultura, que procura romper com as moralidades sociais e 

tabus de comportamentos, por um debate mais amplo da sociedade e do indivíduo 

através da cultura que os toca. Assim como melhor definiu Roberto Motta, no 

trecho em que se refere a JMB como uma “oposição radical a toda forma de 

autoritarismo” (2003).  Essa postura, em certo sentido, marca o estilo jomardiano, 

apesar do resultado dessa opção produtiva acarretar uma falta de ressonância por 

parte da sociedade cultural pernambucana, nordestina e brasileira. O silenciar do 

saber por meio do poder,  aproxima esse debate do que Foucault identifica na 

produção do discurso como temas silenciados ou assuntos interditados: 
Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 
falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 
pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, 
direito privilegiado ou exclusividade do sujeito que fala: temos aí o jogo 
de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se 
compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se 
modificar (1996, p. 9). 

 
JMB lança seu discurso audiovisual na tentativa de dar sua contribuição 

social ao modo “dionisíaco, das alusões e interpenetrações, dos termos que 

transportam a outros termos ou a determinadas situações” (MOTTA, 2003). São 

movimentos de corpos, de idéias, de afetividades. Confrontos amigáveis e outros 

nem tanto. Movido por essa tendência antiautoritária, Jomard cria atritos e vive 

com algumas cortinas de silêncio por desafiar “os poderosos”, os formadores de 

opinião, as instituições e outras variações dos detentores de poder - dialogando 

ainda com o antropólogo Robeto Motta.  

Fazendo um paralelo entre a análise de Bakhtin sobre a postura de 

François Rabelais e essa característica marcante no estilo jomardiano, pode-se 
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dizer que as imagens produzidas nessa percepção se distinguem por uma espécie 

de “caráter não-oficial”, indestrutível categórico, de tal modo que não há 

dogmatismo, autoridade nem formalidade unilateral que possa harmonizar-se com 

essas imagens, decididamente hostis a toda perfeição definitiva, a toda 

estabilidade, a toda formalidade limitada, a toda operação e decisão circunscritas 

ao domínio do pensamento e à concepção de mundo (2008, p. 2). 

O que não se pode pensar é que o autor viveu e viva ainda acuado por 

conta desses entraves. Ao contrário, JMB é impulsionado a produzir, acredito que 

em muito por essa transgressão, numa necessidade de, como forma de debochar 

com essas interdições, jogar com as palavras, as imagens, os sentidos, os 

símbolos, os signos, as pessoas. Ou, como ele mesmo lançou em seu artigo sobre 

o cinema Super 8 pernambucano – mais do que citado acima -, seria tudo “por 

uma visão de crítica da cultura”. Dando mais ênfase aos testemunhos a respeito 

de Jomard, acusado de manipular as mentes dos jovens, ele mesmo fez um texto 

em sua defesa, no dia 15 de março de 1973, no processo instaurado pela 

Universidade Federal da Paraíba - depoimento resgatado por Paulo C. Cunha 

Filho –, e nessa declaração Jomard procurou definir sua personalidade: 
Minha personalidade nunca foi estruturada por convicções fechadas ou 
rígidas. Minha formação filosófica se fundamentou em bases de uma 
fenomenologia existencial, de abertura vivencial, de experiências 
antidogmáticas por excelência. Assim, dentro de uma renovada 
metodologia – discussão em grupo, leitura dirigida, debate de textos – 
sempre procurei mostrar aos meus alunos que o dogmatismo é a atitude 
mais desaconselhável em termos de filosofia de cultura. E, ao contrário 
disso, propor as interrogações verdadeiramente socráticas, do conhece-
te a ti mesmo ao eterno saber que nada se sabe, numa busca 
incenssante e penosa de uma verdade em devenir, em mutação, aberta, 
histórica e existencial (Ibidem). 

 

1.7 Estruturação do ensaio 
A contextualização dessa produção ligada à leitura do pensamento criativo-

crítico do autor é uma forma de tornar mais claro o que seus audiovisuais podem 

expressar, como imagem e som, buscando também o que essa análise pode 

contribuir para a discussão fílmica contemporânea. Como bem disse o antropólogo 

Roberto Motta sobre a necessidade de pesquisar a obra inteira de JMB, pois seria 

o mesmo que “conhecer a vida intelectual inteira do Recife nas últimas cinco 
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décadas” (2003), podendo ser ampliado ao contexto nordestino, brasileiro, sul-

americano, enfim, de um cidadão do mundo – assumindo essa perspectiva local 

polivalente pós-moderna.  

A luta – no sentido da liberdade, no caso de JMB - não suscita um 

posicionamento ditatorial do bom gosto intelectualizado, mas um transbunde 

anarco-tropicalista sem compromissos partidários ou ideológicos que limitem a 

imaginação criativo-criadora do autor. O que se quer, não é confrontar por agredir, 

simplesmente, seria mais no sentido de utilizar a ironia como forma simbólica de 

guilhotina (MOTTA, 2003). 

Ou mesmo uma herança do recado deixado pela performance televisa de 

Caetano Veloso - antenado com os movimentos estudantis na França de 1968: “É 

proibido proibir”. Proporcionando, assim, conclusões abertas sobre a inserção 

dessa produção de JMB no contexto da cultura brasileira contemporânea, 

sobretudo suas intervenções na Tropicália e nas movimentações tropicalistas no 

Nordeste brasileiro. Esta é a temática do primeiro capítulo. Entrelugar da 

Tropicália na Pernambucália. 

Já o segundo capítulo é sobre a relação de JMB e seus filmes com a 

urbanidade: toda sua complexidade de espaços, pessoas, anacronismos. Jomard 

tem filmes emblemáticos em que o urbano atua de forma crucial na composição 

audiovisual. Seus audiovisuais carregam um importante material histórico sobre 

algumas cidades do Nordeste e suas diversas faces e fases culturais, numa 

perspectiva semiológico-transgressora - principalmente da capital pernambucana, 

onde o autor reside desde que nasceu.  

O terceiro e, último,  capítulo da pesquisa trata da tendência jomardiana em 

abordar o corpo ou como ele mesmo sintetizou no título de um dos seus filmes: 

uma experiência didática do corpo humano (1974), ou mesmo uma proposta de 

fenomenologia do corpo. A luta de Jomard, em primeiro lugar, é com os signos e 

suas relações de poder.  

Por que essas três temáticas foram as escolhidas? Por afinidade do 

pesquisador com os assuntos, por arbitrariedade dele por insistir em abordar a 

pesquisa mediante esses aspectos e também por encontrar laços recorrentes dos 
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temas nos audiovisuais de JMB. Outros assuntos poderiam surgir facilmente. E, 

como já disse acima, isso faz da obra de Jomard Muniz de Britto uma análise 

importante para se confrontar com as problemáticas culturais das últimas décadas. 

É como Deleuze contou em entrevista a Claire Parnet sobre a razão de ter 

feito um livro sobre Michel Foucault. Para ele, “cada um pode extrair essa 

semelhança ou essa duplicatura à sua maneira” (1992, p. 127). Mas somente o 

retratado “se assemelha enfim a si mesmo, ao tornar-se tão dessemelhante de 

nós todos” (Idem). Deleuze continua comentando que a condição “não é a dos 

pontos comuns, ou diferentes”, o que havia em comum para a leitura seria 

“necessariamente informe, como um fundo que me permitia falar com ele”, 

sabendo que “as linhas ou traços vêm forçosamente de mim, mas só são bem-

sucedidos se é ele quem vem ocupar o desenho” (Ibidem). Além das comparações 

e do paradoxo das interpretações, ousamos contribuir para o nomadismo como 

dissertação. Pensamentos flutuantes, interrogativos, a partir da pedagogia 

libertadora de Paulo Freire, da dúvida permanente de Lucien Goldmann e das 

contra-dicções tropicalistas. 
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2.0 CONTRA-DICÇÕES TROPICALISTAS 
O jornalista pernambucano Renato Lins, em um texto publicado no Diário 

de Pernambuco sobre os 40 anos completados pelo projeto tropicália, em 2007, 

destacou, num trecho do artigo, a importância de Jomard Muniz de Britto e 

também do jornalista Celso Marconi, nesse momento da cultura brasileira, para a 

disseminação das idéias tropicalistas: “Pernambuco teve um papel destacado 

nessa trama, ainda subestimado até hoje pelos pesquisadores. Intelectuais como 

Jomard Muniz de Britto e Celso Marconi foram – a seu modo – importantes 

ativistas tropicalistas” (2007, p. D1).  Celso Marconi tinha uma coluna no Jornal do 

Commercio na década de 1970, em que JMB participava regularmente - ambos 

contribuíram com importantes textos que elucidaram conceitos e críticas sobre o 

tropicalismo. 

Mas, para compreender o que seriam essas contra-dicções tropicalistas, é 

preciso primeiro entender que a tropicália “antes de transformar-se em um termo 

icônico, em um nome-monumento” (BASUALDO, 2007, p. 16), é uma obra 

estratégica do artista plástico carioca Hélio Oiticica – que procurou construir uma 

imagem brasileira no contexto das vanguardas mundiais. Por esse alto grau de 

instabilidade semântica, a tropicália “passou de nome de uma obra determinada e 

de uma canção específica a ser o apelativo de uma moda, de um movimento 

sociocultural indefinível, de um possível futuro” (Idem, p. 19). Ela “estava 

destinada menos a designar uma ou outra obra singular que a se transformar em 

um catalisador de discussões e do debate” (Ibidem).  

No sentido de exprimir essa nova realidade complexa do final da década de 

1960 e começo da década de 1970, a tropicália se ramificou em tropicalismo a 

partir da apropriação feita por alguns artistas nordestinos, principalmente pelos 

músicos baianos, Caetano Veloso e Gilberto Gil - que foram responsáveis por 

tensionar o termo. Proporcionando, assim, aos artistas envolvidos uma amplitude 

de movimento artístico.  

Em um artigo, intitulado tropicalismos, Jomard Muniz de Britto cita um 

trecho de uma entrevista de Hélio Oiticica concedida a Jorge Guinle Filho, onde 

ele falou, de forma mais pessoal, sobre a diferença entre os dois termos, num 
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sentido mais contextual também: “Eu que inventei. Depois o Caetano, que eu nem 

conhecia, fez a música e o nome ficou conhecido. De modo que eu inventei a 

Tropicália e eles inventaram o Tropicalismo...” (1992, p. 65).  

O que se percebe são diversas possibilidades de interpretação do signo 

tropicalista no contexto brasileiro, muito devido à riqueza simbólica do termo e do 

momento histórico. Sendo mais preciso na análise feita por Hélio Oiticica sobre os 

rumos que tomou sua obra homônima, no artigo Tropicália: a nova imagem de 

1973 - recuperado pela compilação de textos organizada por Carlos Basualdo -, 

Hélio propôs que a tropicália: 
[...] não é um “movimento” de arte, mas uma síntese mesmo, à qual se 
pode somar (não como 1+1=2, mas somar por cima, como uma vivência) 
qualquer experiência relacionada com essa constelação; no Brasil, a 
própria palavra hoje é usada para definir alguma coisa muito 
característica, no coletivo; ela virou adjetivo, uma moda, cobrindo as 
áreas mais superficiais, mas também a reflexão mais profunda em nosso 
contexto (2007, p. 312). 

 

Para além das discussões sobre nominalismos, os dois termos se 

confundem, os conceitos se misturam, enfim, o que aponta mais ainda para essa 

instabilidade semântica do termo. O que fica evidente é a possibilidade de se 

inventariar novos produtos artísticos a partir da cultura brasileira como princípio. O 

motivo ideal para se contextualizar tabus e problemas históricos – pois, está no 

fundamento maior dos tropicalismos o debate como forma para contribuir na 

formação cultural da nação. Mas, sem ignorar as tendências estrangeiras por 

posturas xenófobas de preservação da aura artística ou das genuínas raízes 

culturais brasileiras.  

A potência simbólica do movimento tropicália proporcionou uma união de 

trabalhos em diferentes linguagens artísticas que possibilitou a renovação do 

repertório nacional – muito pela determinação desses artistas em pesquisar e em 

inovar, a partir de um conceito que se propõe como crise simbólica, como 

instabilidade coletiva, e que ainda ressoa, de certa maneira, bastante forte na 

realidade artística e intelectual brasileira contemporânea. 

Aproximando esse debate ao contexto da produção audiovisual de JMB, o 

cineasta Rogério Sganzerla, considerado um dos grandes ícones do cinema 
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tropicalista, sintetiza bem como era o espírito da produção cinematográfico da 

época, num trecho de um artigo também publicado pela compilação de Basualdo - 

em tom de manifesto (tendência da época ou herança vanguardista?): “O ponto de 

partida de nossos filmes deve ser a instabilidade do cinema – como também da 

nossa sociedade, da nossa estética, dos amores e do nosso sono” (2007, p. 255).  

Mais uma vez, a instabilidade é citada como referência primeira da 

movimentação tropicalista. Esse estado de crise permanente dialoga fortemente 

com a realidade brasileira em vários níveis – e reflete também a postura de JMB, 

citada na introdução, da dúvida permanente, conceito proposto por Lucien 

Goldman. Podemos sintetizar numa leitura de que as desigualdades socioculturais 

do país seriam refletidas nas precariedades das produções artísticas, o que 

resultou em estéticas e em conceitos que procuraram temas e recursos técnicos 

no repertório nacional – pautado pela instabilidade como princípio.  
Este aspecto da tropicália chama a atenção para um ponto paradoxal: o 
fato de se configurar como um movimento que rompe, ao mesmo tempo, 
com a própria concepção de “movimento”. Esse argumento fica mais 
claro à medida que nos damos conta de que, ao contrário das 
vanguardas estéticas, as quais geralmente postulam a ruptura radical 
com a tradição, a tropicália adotou uma atitude incorporativa com 
relação a grande parte do repertório popular... Por um lado os 
tropicalistas comungam a idéia modernista de que o Brasil é rico 
culturalmente; por outro, estendem a concepção de “riqueza” ao que 
convencionalmente se via como esteticamente “pobre”, como o rock 
estrangeiro de fruição fácil, o kitsch... além da criação “mais sofisticada”, 
mesmo que produzida no registro popular, o esteticamente “pobre” 
também passa a ser precioso (NAVES, 2001, p.47-48). 
 

Com uma outra perspectiva, na visão do próprio JMB, o grande diferencial 

das propostas tropicalistas no contexto cultural brasileiro - como ele mesmo falou 

em entrevista a Renato Lins - foi “acabar com essa dicotomia entre altas culturas e 

culturas populares, jogando a cultura de massa nesse jogo de contradições” 

(2007, p. D1). A partir dessa declaração de Jomard, fica cada vez mais evidente, a 

disposição tropicalista em transgredir no que possa estar estabelecido ou 

consolidado na sociedade. Flora Süssekind, em seu artigo Coro, contrários, 

massa: a experiência tropicalista e o Brasil de fins dos anos 60, encontrado 

também na compilação comemorativa dos 40 anos da Tropicália, destaca também 

essa característica ressaltada por Jomard. Observando no tropicalismo, 
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[...] as ideias de uma devoração e reinvenção sistemática dos aportes 
estrangeiros, de um entrecruzamento sincrético de perspectivas, 
linguagens e ritmos temporais distintos e de um tensionamento e um 
trânsito constantes (e vistos como constitutivos do processo cultural 
brasileiro) entre “alta cultura” e “mau gosto”, cultura letrada e “tradições 
orais”, entre nacional e estrangeiro, arcaico e moderno, entre atualização 
e revisão de “componentes recalcadas da nacionalidade” (2007, p.36-
37). 

 
A relação entre a obra de Jomard Muniz de Britto com o projeto estético-

ideológico da tropicália elucida instigantes questões em torno de seus produtos 

audiovisuais. Sem deixar de lado outras linguagens e outros produtos do autor que 

se comunicam com a proposta tropicalista - principalmente os seus textos que 

foram escritos ou as entrevistas concedidas por Jomard sobre o tema.  

Para JMB, a cultura popular representava um conceito bem mais amplo do 

que era comum se rotular como tal (FIQUEIRÔA, 1994, p.185) – a partir dessa 

visão tropicalista de instabilidade trabalhada pelo autor. Os audiovisuais de 

Jomard sempre tentaram captar as transformações surgidas no cenário urbano, 

confrontando tradição com modernidades, modismos com vanguardas, altas 

culturas com cultura de massa, produções artesanais com indústria cultural, 

política e cotidiano. Esses confrontos montam espaços abertos para debates, 

tensões e harmonizações, dialogando, principalmente, com os paradoxos e as 

contradições dos temas velados ou interditados – lugar ideal para implementar a 

poética da transgressão. 

 

2.1 Vanguarda permanente 
Há uma análise histórica e estética, feita por JMB - resgatando um texto de 

1973, publicado em 2008, mas reescrito de 2004 a 2007 – em que ele reflete 

sobre o conceito e o contexto da vanguarda, a partir do testemunho do autor a 

respeito da produção audiovisual na época do Super 8, em Pernambuco. E vai 

servir como ponto de encontro para conceituar a análise tropicalista dos filmes de 

JMB. 

A vanguarda foi uma temática comum nos debates e nas propostas 

tropicalistas, tocando fortemente a produção desses artistas. O título do texto é 

bem provocativo em suas questões: Vanguarda: tigre de papel? Superoito: uma 
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onça de celulóide?. Entre esses questionamentos, Jomard debate as 

possibilidades e os limites da vanguarda no contexto das produções artísticas do 

Nordeste brasileiro – o que vai nos servir para entender o pensamento crítico de 

JMB e sua postura como artista. E o que impulsiona esse posicionamento 

artístico? Segundo JMB, seria pela “produção do novo ou, pelo menos, do re-

novado ou inovado” (p. 285).  

JMB diz que apesar de a vanguarda estar “enterrada-viva-morta e 

desenterrando-se como leitura de impasses, de intervalos, de suspeitas e 

surpresas” (p. 286), e encontrando-se como uma “palavra infame e famigerada” 

(p.286), ela é, antes disso, um “vocábulo autodevorador” (p. 286). E essa 

vitalidade transgressiva é tão latente que por “uma urgência de diferenciAÇÃO foi 

criada a expressão METAVANGUARDA como sinônimo de VANGUARDA 

PERMANENTE (Décio Pignatari)”, o que demonstra a necessidade do autor estar 

sempre se renovando.  

E a partir dessas indagações, as produções jomardianas operam contra os 

comodismos da cultura institucionalizada, a favor de uma práxis artística que 

esteja em dinâmica transformação permanente. No texto, é proposta uma atitude 

vanguardista como uma diferença “entre o núcleo da produção cultural – crítico-

criativo, inovador, experimental – e o horizonte largo-estreito do consumo pelo 

grande público – redundante, repetitivo, enquadrado em padrões vigentes” (p. 

284).  

Esse dialogismo ocorre no sentido de romper com os imperialismos 

culturais, com qualquer forma de banalização do consumo, mas ao mesmo tempo 

renovando as manifestações da cultura brasileira em toda a sua variedade. E a 

cultura das mídias com todo o aparato técnico e a linguagem híbrida seria o 

terreno ideal proposto por JMB. Pois, proporciona o terceiro elemento necessário, 

que procura intermediar esse diálogo dualista entre altas culturas e culturas 

populares, entre o nacional e o estrangeiro – ampliando, dessa forma, os sentidos 

culturais da sociedade brasileira . 

Nessa perspectiva mais midiática – mas, não menos complexa - o momento 

tropicalista fez surgir, nas palavras de Jomard, “uma leitura brasileira do pop” - que 
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seria uma “corajosa necessidade de consumir o próprio consumo” (BRITTO, 1992, 

p. 66). Ou, com uma visão mais vanguardista, a tropicália também proporcionou a 

“vivência do experimental” (Idem, p. 67).  

É assim que JMB joga com as contra-dicções tropicalistas, desde a noção 

dos embates sociais mais imediatos entre alta cultura, cultura popular e mídia, ao 

debate mais profundo do papel do artista enquanto agente renovador cultural. 

Tudo isso seria por uma “visão de abrangência, por uma dialética histórico-

existencial, sem catequese jesuítica nem moralismo esquerdizante” (1992, p. 66), 

como completa o próprio Jomard em um texto que analisa a condição tropicalista. 

Ele estaria mais para uma certa “pesquisação no sentido de ‘mudar o valor das 

coisas’” (p. 67). 

Apesar dessa penetrabilidade ou fluidez explícita das propostas e das 

formatividades tropicalistas, não há como enquadrar as ações desses artistas 

como responsáveis pela abertura definitiva - sem critério - da indústria cultural ou 

pela contaminação dos estrangeirismos, pois é como disse Jomard - indo mais 

além -, que “nem tudo que reluz pelos ‘meios de comunicação de massa’ é ouro a 

serviço do ‘capitalismo selvagem’ ou das supercivilizadas multinacionais” (p.66). 

Seria mais por uma “vanguarda cultural como sinônimo de militância da 

instauração de novos processos criativos, da utilização da ‘cultura de massa’ 

(rádio, tv, etc.)” (p.81),  e essa postura artísitica tem “a finalidade de desmacarar e 

ultrapassar o subdesenvolvimento mediante a explosão de suas contradições mais 

agudas” (Idem). 

Para finalizar essa visão sobre o tropicalismo, evocando mais uma vez 

Hélio Oiticica – agora, no texto Brasil-diarréia de 1973 -, JMB, em tom de 

manifesto, sintetizou bem a sua postura tropicalista - sendo ele “contra ‘o 

julgamento ridículo, moralista-culposo’ dos que defendem a pureza das tradições, 

a preservação das raízes, a não-contaminação com as linguagens internacionais, 

o anticonsumo” (1992, p.67).  Estando contra tudo “que representa o ‘nacional-

popular’ em seu pedagogismo-paternalismo-proselitismo” (Idem). Sendo, enfim “a 

favor das miXturações” (Ibidem).  
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2.2  Antropofagia, carnavalização e linguagem 
Outro ponto que desperta discussões e merece um espaço para o debate é 

a aproximação entre a Antropofagia e o Tropicalismo, e o reflexo na linguagem 

através da carnavalização. JMB, no artigo denominado Da Tropicália à 

Antropofagia: eterno retorno do Outrem, já deixa clara a importância dessa 

temática e a forte ligação histórica entre as idéias tropicalistas e o Manifesto 

Antropófago de Oswald de Andrade. Com essa inversão temporal, Jomard torna 

mais complexo ainda esse diálogo de conceitos. Pois, o que há em comum entre 

as duas propostas é uma “práxis da carnavalização: colagem e bricolagem de 

todas as narrativas: míticas, históricas e utópicas” (BRITTO, 1994, p.116). Lendo a 

partir de Oswald de Andrade, é possível expor com mais detalhamento essa 

posição antropofágica na realidade brasileira: 
Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, 
filosoficamente... Uma consciência participante, uma rítmica religiosa. 
Contra todos os importadores de consciência enlatada caraíba. Maior 
que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes 
na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre 
declaração dos direitos do homem [...] Nunca fomos catequizados. 
Viemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na 
Bahia. Ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da 
lógica entre nós (1972, p. 13-15). 

 
Pegando a deixa de Oswald de Andrade quando fala da falta da lógica. O 

bricouler é um conceito forte em JMB e no movimento tropicalista que deflagra 

essa característica. Especialmente pelo fato de operar com materiais 

fragmentários já elaborados, ao contrário, por exemplo, do engenheiro que, para 

dar execução ao seu trabalho, necessita da matéria-prima (LÉVI-STRAUSS, 1970, 

p. 37). E cada fragmento representa um conjunto de relações para quem opera 

com a bricolagem, ao mesmo tempo concretas e virtuais (p. 39). E é mediante a 

união do conceito com a imagem – o que resulta no signo representando, ao 

mesmo tempo, o significante e o significado (Idem) – que se dá essa semelhança 

entre os dois movimentos artísticos.  

Há uma necessidade de inventariar signos, novos ou antigos, que torne 

mais complexa a história e ampliem as perspectivas da crítica nacional, e para 

isso JMB opera como bricouler não somente para falar com as coisas, mas 

também por meio das coisas, arranjando-se sempre com os meios limites (p. 38 – 
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42) . JMB e o tropicalismo se aproximam dessa perspectiva d’O pensamento 

selvagem de Lévi-Strauss, pois dialogam nesse sentido do bricouler, que usa 

materiais existentes na Cultura como forma de renovação e proporcionando, 

muitas vezes, novas combinações de elementos. 

Essa leitura se aproxima também da noção de carnavalização bakhtiniana 

da linguagem. Tendo na metáfora do Carnaval, “um espetáculo sem palco e sem 

separação entre atores e espectadores” (Bakhtin, 1997, p. 169), derrubando todas 

as barreiras: sociais, de idade, de sexo – o que seria a fuga ao cotidiano, ao 

oficial, à divisão da sociedade em classes;  a procura de um espaço onde “se 

abolem todas as distâncias entre os homens para substituí-las por uma atitude 

carnavalesca especial: um contato livre e familiar entre os interlocutores” (p. 170).  

Convém observar que o Carnaval é um espetáculo não para ser observado, 

mas vivido – é uma existência que transcorre invertida, suspendem-se todas as 

regras, as ordens e as proibições que regem as horas do tempo de trabalho na 

“vida normal”. Instala-se, nessas ocasiões: 
Um novo mundo de relações sócio-hierárquicas todo-poderosas da vida 
corrente. A conduta, o gesto e a palavra do homem se libertam da 
dominação das situações hierarquizadas (camadas sociais, graus, 
idades, fortunas) que as determinam inteiramente fora do Carnaval e se 
tornam excêntricas, deslocadas do ponto de vista da lógica da vida 
habitual (Bakhtin, 1997, p. 170). 

 
Essa práxis carnavalesca é uma importante referência para a temática da 

transgressão nos filmes de JMB. O autor opera suas produções nesse sentido de 

liberação da linguagem. Não que se esqueçam das barreiras ou das camadas, 

mas é a partir dessa tomada de consciência que se propõe o jogo com os limites 

dos signos e dos outros.  

A Antropofagia de Oswald de Andrade, o conceito de bricouler de Lévi-

Strauss e a carnavalização de Bakhtin ajudam a visualizar e a compreender a 

atuação dos audiovisuais de JMB no contexto crítico tropicalista. Pois, essa 

produção se ramifica em diversas formas e distintos conceitos, aparentemente 

distantes da análise fílmica. A luta através dos signos audiovisuais em JMB não 

suscita um posicionamento ditatorial do bom gosto intelectualizado, antes revela 
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um transbunde anarco-tropicalista sem compromissos partidários ou ideológicos 

que limitem a imaginação criativo-criadora do autor em suas parcerias. 

 
2.3  Inventário de um feudalismo cultural nordestino 

Os audiovisuais de JMB seguem essa lógica de lidar com paradoxos e 

interdições sexuais, culturais, sociais, artísticas, sem traumas de 

subdesenvolvimento. Jomard sempre atuou como um militante underground das 

idéias tropicalistas em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil. JMB e o tropicalismo 

podem se confundir em vários aspectos da vida e da obra do autor, pois o que 

sempre houve foi uma afinidade muito produtiva e reflexiva sobre a condição e as 

contradições do homem brasileiro em vários sentidos: político, filosófico, 

existencial, etc. 

Jomard tem dois manifestos feitos em conjunto com artistas nordestinos 

envolvidos diretamente com a manifestação cultural tropicalista. São artigos 

publicados em que ele problematiza os conceitos e as propostas do projeto 

tropicália. Ele pontua as características dos textos em dois momentos distintos - 

voltando à entrevista concedida a Renato Lins: “O primeiro manifesto deflagra a 

coisa dos limites da província, do conservadorismo da província. O segundo, 

lançado depois de um mês, já é mais político, atingindo a ditadura em todos os 

campos” (2007, p. D6). Procurando caminhar, dessa forma, por uma “dialética 

entre a ruptura e a recuperação” (Idem), a partir da herança ou errância de Roland 

Barthes. Pois, os conceitos do tropicalismo, de forma geral e em JMB, transitam 

por essas idéias de transcender criticamente as dualidades, como do tradicional e 

da novidade ou da alta cultural e da cultura popular, para propor combinações 

livres de censura e tabus.  

Segundo JMB, o primeiro manifesto - feito em parceria com o músico 

Aristides Monteiro e o jornalista Celso Marconi, ambos pernambucanos, intitulado 

Porque somos e porque não somos tropicalistas - foi lançado em abril de 1968, o 

que carrega um simbolismo forte, pois foi um mês antes da intensa onda 

revolucionária que sacudiu a França em maio de 1968. O texto é pontuado por 

frases duramente críticas ao provincianismo - em vários níveis sociais - da capital 
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pernambucana, que reflete, de certa maneira, nos outros estados nordestinos, 

pela semelhança dos contextos históricos da região.  

Os artistas começam o texto com a indagação: “Constamos (sem novidade) 

o marasmo cultural da província. (Por que insistimos em viver há dez anos da 

Guanabara e há um século de Londres? Por fidelidade regionalista? Por defesa e 

amor às nossas tradições?)” (BRITTO, 1992, p. 79). Esse é o mote necessário 

para os artistas fundamentarem a crítica do primeiro manifesto e a partir daí, eles 

saem disparando frases contra as tradições: “Recusamos o ‘comprometimento’ 

com nossos ‘antigos professores’” (Idem); de teor político: “Comprovamos (sem 

ressentimento) a decadência da esquerda festiva” (Ibidem); de auto-reflexibilidade 

do momento tropicalista: “Reconhecemos a transitoriedade (o trânsito e o transe) 

do tropicalismo, junto ao perigo de comercialização, de mistificação, de idolatria” 

(p.80); e mais em tom de manifesto no sentido filosófico do movimento: “A 

vanguarda contra a retaguarda! A loucura contra a burrice! O impacto contra a 

mediocridade! O sexo contra os dogmas!  A realidade contra os suplementos! A 

radicalidade contra o comodismo” (Idem). Até culminar na convocação geral: 

”Tropicalistas de todo mundo, uni-vos” (Ibidem). Esse manifesto sintetiza bem o 

espírito dos artistas e intelectuais envolvidos com o tropicalismo e também serve, 

de fato, como ponto de partida para as produções e críticas tropicalistas. 

Já o segundo texto assinado por Caetano Veloso e Gilberto Gil - intitulado 

Inventário do nosso feudalismo cultural - dialoga diretamente com o título de um 

dos audiovisuais de JMB: o Inventário de um feudalismo cultural nordestino ou 

uma fricção histórico-existencial, lançado dez anos depois da publicação do artigo 

original. O manifesto manteve a parceria do primeiro - com Celso Marconi e 

Aristides Guimarães – e, também contou com a participação de outros artistas e 

intelectuais nordestinos, alguns deles envolvidos com o movimento vanguardista 

poema/processo, entre eles: os paraibanos Marcus Vinícius de Andrade, Carlos 

Antônio Aranha e Raul Córdula Filho, e os potiguares Dailor Varela, Aléxis Gurgel, 

Falves da Silva, Anchieta Fernandes e Moacyr Cirne.  

O primeiro ponto levantado no texto já foi uma tentativa em delimitar - 

através da dicotomia estabelecida entre tropicalismo e tropicanalha - “o algo mais 
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que os simples rótulos não dizem” (p. 81)- como expressa, poeticamente, o título 

do tópico. O grande diferencial do tropicalismo seria essa “posição de radicalidade 

crítica e criadora diante da realidade brasileira hoje” (Idem), no contexto da 

década de 60 e 70 do século passado.  Tendo a liberdade necessária para 

“desmacarar e ultrapassar o subdesenvolvimento mediante a explosão de suas 

contradições mais agudas” (Ibidem). Já a chamada tropicanalha seria, em tom de 

manifesto: 
atitude conservadora e purista em face da cultura e da realidade 
brasileira hoje; retaguarda cultural significando alheamento, de tentar dar 
respostas passadas aos problemas, revelando o passadismo através da 
nostalgia, do donzelismo, do pitoresco, do cartão postal, da carência de 
informação, contribuindo assim para uma perpetuação do 
subdesenvolvimento; enxergar com viseiras e preconceitos. Além e 
aquém dessas posições podem existir muitas outras (Ibidem) 
 

Amparado por esses conceitos, mas diferentemente do audiovisual Palhaço 

degolado (1977) que procura através da figura do palhaço escancarar também os 

limites da província, mas tendo a crítica centrada nas personalidades ou 

interpretes da cultura brasileira (o Palhaço degolado vai ser analisado, mais 

detalhadamente, na seqüência do texto) - o Inventário de um feudalismo cultural 

nordestino ou uma fricção histórico-existencial (1978) apresenta as próprias 

arquiteturas com seus simbolismos institucionais tomando voz da situação 

audiovisual.  

Os audiovisuais fazem parte da produção em super-8 de JMB, o que 

carrega vicissitudes peculiares do ponto de vista estético das produções e das 

texturas das películas. Como ponto convergente entre os filmes há o humor, no 

dizer de Aragão, “mais irônico do que satírico, mais sério do que cômico” (1980, p. 

21), sempre presente no texto de JMB, porque “não se compreende antropofagia, 

deglutição dos conceitos e preconceitos nacionais e internacionais sem ironia” 

(SANT’ANNA, 1978, p.92).  

O Inventário de um feudalismo cultural nordestino não deixa de ampliar a 

crítica ao contexto nacional – como o Palhaço degolado também faz - só que 

centrada na problemática do papel das instituições regionais aliada à cultura 

enquanto manifestação social. O audiovisual procura refletir sobre o que 

representa essa forte relação de poder entre essas organizações de gestão de 
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políticas públicas culturais e a sociedade nordestina. Mostrando um amplo 

panorama crítico de resultados históricos de obras e projetos institucionais - além 

de formas de autoritarismos dos discursos dominantes, no contexto da ditadura 

civil-militar no Brasil, das repressões do AI-5 ao final dos anos 70 do século 

passado - que marcaram e ainda continuam a mudar bastante o contexto local, na 

atualidade. Pois, até hoje esses laços entre cultura, artes e poder público são 

bastante significativos na realidade do Nordeste. 

A marca fundamental da linguagem audiovisual de JMB – e, no Inventário 

está presente - é o caráter polifônico, que faz absorver um texto ou discurso para 

depois repeli-lo, recriando-o num modelo próprio. “Ele não se reduz a uma mera 

repetição do texto primitivo, mas soa como um eco deformado e as palavras do 

Outro se revestem de algo novo” (LAURITI, 1990, p. 234). Diferenciam-se, dessa 

maneira, dos discursos autoritários, graças à polêmica narrativa, à polifonia. 

 
FIGURA 6 –  Tonico Aguiar nos arrecifes 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
A produção conta com a participação dos atores e atrizes do grupo 

Vivencial de Olinda, e nela, JMB instaura como assistente de concepção 

(expressão inventada por Jomard) Guilherme Coelho - líder do Vivencial. 

Explicando o sentido da assistência de concepção: parceria na trajetória do 

processo de ideação à finalização do produto audiovisual – segundo o próprio 

JMB. Com câmera de Rucker Vieira, o filme começa com o músico Tonico Aguiar 

(FIG. 6), em cima dos arrecifes na divisa entre as cidades de Recife e Olinda, 
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interpretando uma música – composta e gravada por ele, num estúdio; a letra é de 

autoria de Jomard. O primeiro verso, repetido duas vezes na introdução da 

canção, é bem existencial e provocativo ligados diretamente com a labuta da 

produção artística: “É preciso e urgentíssimo que alguém escreva para não salvar 

nada nem mesmo a alegria”. Logo em seguida são lançadas as hipóteses 

poéticas, também cantadas duas vezes: “Como se fosse. Como se estivesse. 

Como se desejasse”, que depois vai tomando um corpo de censura política no 

final da canção: “Como se fosse possível. Como se estivesse perto, próximo, 

parente próximo. Como se desejasse a intimidade do futuro mais próximo. Como 

se fosse possível falar”. 

 
FIGURA 7 –  Fábio Coelho de beca 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Depois dessa introdução, Fábio Coelho (FIG. 7) - irmão de Guilherme 

Coelho  – trajando uma beca de bacharel começa a proclamar um texto, ao lado 

de uma construção imponente e antiga que representa bem essa crítica às 

arquiteturas das entidades culturais, imponentes. São mostradas imagens das 

fachadas dos prédios da Faculdade de Direito do Recife, do Teatro Santa Isabel, 

do Diário de Pernambuco, da Academia Pernambucana de Letras.  

E situado ainda no limite entre as cidades do Recife e Olinda, o ator 

procura, em seu discurso, contextualizar – numa fricção histórico-existencial 

proposta pelo filme - a relação citadina centrada no poder simbólico das 

instituições culturais. Ele vai destrinchando, a partir de Olinda, o olhar crítico sobre 
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a cidade do Recife: “Desta Olinda cidade, ontem, incendiada pelos holandeses, 

hoje, em artes renascidas contempla o Recife e seus arrecifes. Recife de todas as 

antecipações e primazias, de bacharelismos, do humanismo, do cosmopolitismo”. 

E vai mais fundo, em tom irônico, na história e nas perspectivas dos intelectuais 

recifenses: “De Tobias Barreto a cosmovisão tropical gilbertiniana, Recife de todos 

os ecletismos e pluralidades. Do passismo reconfortado ao burocratismo 

modernizado. Desde agora. Desde ontem”. 

E a beca acaba funcionando também como objeto crítico para JMB 

expandir seu inventário sobre o intitulado feudalismo cultural, pois, simboliza as 

representações oficiais da sociedade nordestina - mais especificamente da cultura 

pernambucana, centrada nas mãos da elite da capital Recife. Dessa forma, Fábio 

Coelho vai revelando, em seu discurso, as tendências e os modismos dos 

acadêmicos pernambucanos, do começo da colonização ao contexto de 1978 – o 

sentido ainda ressoa bastante na atualidade: “Os bacharéis e doutores iam 

chegando de Coimbra, de Paris, da Alemanha, de Montpellier e de Londres. 

Depois saindo de Olinda, de São Paulo, da Bahia. Todos os sofisticados. 

Trazendo com seu verdor as idéias dos ingleses e as modas dos franceses”.  

 
FIGURA 8 –  Fábio Coelho e os atores do Vivencial 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Como revelou Jomard, foram usados nessa cena alguns trechos da 

adaptação de Hermilo Borba Filho para a peça de Gilberto Freyre: Sobrados  e 

Mocambos. A peça foi levada aos palcos da Biblioteca Pública Castelo Branco, no 
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centro do Recife, pelo Vivencial de Olinda. JMB adaptou uma canção usada na 

peça também para complementar essa crítica aos universitários, de forma mais 

escrachada - como eram descritas as encenações do grupo teatral. Fábio Coelho 

acompanhado dos atores do Vivencial (FIG. 8) saem interpretando a música no 

meio de uma paisagem composta por edifícios tradicionais e palmeiras imperiais, 

no mosteiro de São Bento, em Olinda – cantando com alta carga de ironia: 

“Bacharéis dos anéis. Bacharéis boas modas. Bacharéis de idéias. Bacharéis da 

Europa. Bacharéis do Brasil. Bacharéis mais de mil. Bacharéis de ação cidadão 

formando revoluções – sons, sons, sons”.  

 
FIGURA 9 – Vivecas na Academia Pernambucana de Letras 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
De Olinda para a Academia Pernambucana de Letras, no Recife, as 

chamadas vivecas (FIG. 9) - atores do Vivencial vestidos de mulher - aparecem 

como membros da Academia, dando a entender que estão fofocando sobre os 

bastidores da instituição. Segundo JMB - em entrevista registrada sobre o grupo 

de teatro Vivencial para o livro Memórias da cena pernambucana organizado por 

Leidson Ferraz, Rodrigo Dourado e Wellington Júnior - a cena foi filmada na base 

da guerrilha, sem autorização, num dia sem movimento.  
Em todos os lugares que nós filmamos a gente não tinha autorização. 
Escolhíamos locais nos finais de semana e fazíamos teatro mesmo. Em 
Inventário de um feudalismo cultural, cheguei na Academia 
Pernambucana de Letras e disse para o porteiro: “Olha, eu sou muito 
amigo do Mauro Motta e estamos fazendo uma homenagem à 
Academia”. O camarada liberou. Havia uma certa guerrilha cultural 
(2005, p. 109) 
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FIGURA 10 –  Guilherme Coelho mascarado e de vestido 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Na seqüência, uma dessas mulheres, que é Guilherme Coelho mascarado 

e de vestido, conclama (FIG. 10): “Nós, as condessas do Leão do Norte, atingimos 

a imortalidade antes, muito antes, de Raquel de Queiroz”. A escritora cearense foi 

a primeira mulher brasileira a ingressar na Academia Brasileira de Letras, em 

1977, um ano antes da realização do audiovisual. O texto faz referência ao 

pioneirismo de Edwiges Sá Pereira, líder feminista, professora, fundadora da 

Federação pernambucana para o Progresso Feminino, em 1931 - ela foi a primeira 

mulher brasileira a tornar-se imortal, ao ser recebida em 13 de Maio de 1920 na 

Academia Pernambucana de Letras2. 

                                                 
2 Disponível no 
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCod
e=16&pageCode=302&textCode=2199&date=currentDate 
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FIGURA 11 –  Pernalonga 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Após misturar Ceará com Pernambuco, outro ponto significativo da obra é a 

cena seguinte do audiovisual, em que há uma preocupação de JMB em mesclar a 

baianidade e a pernambucanidade. Uma das figuras lendárias do Vivencial, o ator 

Pernalonga (FIG. 11) aparece como vendedora baiana de acarajé e recita o texto, 

que procura aproximar os estados nordestinos no aspecto cultural: “Esse é o 

melhor quitute da cozinha pernambucano-baiana. Coma, Gabriela Amado Flores. 

Prove este delicioso quindim, reitor-governador de todos os Santos”.  

Há várias referências nesse fragmento. Uma delas é ao escritor baiano 

Jorge Amado e uma de suas obras Gabriela, Cravo e Canela. E a outra é a Edgar 

Santos, reitor da Universidade Federal da Bahia, responsável por estimular na 

época o florescer do cinema novo com Glauber Rocha e dos tropicalistas Caetano 

Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé  Graças à sua visão e capacidade de realização, 

Edgard abriu várias escolas superiores de artes e importantes órgãos acadêmicos, 

como o Museu de Arte Sacra - reconhecida como vanguarda nacional, a 

Universidade da Bahia na gestão de Edgar Santos contribuiu para instalar em 

Salvador, entre 1946 e 1961, uma rica cena cultural e artística.  
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FIGURA 12 –  A baianidade na pernambucália 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 13 –  A baianidade na pernambucália 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
A cena prossegue e a câmera faz um movimento de encontro a um grupo 

de seguidores do candomblé que dançam ao som da música tropicalista de Gil e 

Caetano, Bat Macumba (FIG. 12). Depois há um corte e a baiana apareça junta 

aos atores do Vivencial (FIG. 13). Estando nos jardins de entrada do Museu do 

Homem do Nordeste, na capital pernambucana, o que podemos ler como mais 

uma tentativa em aproximar as duas culturas nordestinas numa mistura de 

simbologias – pois os dois Estados são considerados, de certa forma, os 
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detentores das fundações culturais nordestinas e nacionais. Isso sempre acarretou 

numa disputa por legitimações e pelo poder em vários níveis no Nordeste.  

 
FIGURA 14 –  Praça da República 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 15 –  Casebre 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
A música para e o cenário muda para a Praça da República (FIG. 14), onde 

ficam situados o Palácio do Governo de Pernambuco, o Teatro de Santa Isabel e o 

Tribunal de Justiça do Estado. A câmera fica rodeando uma estátua e, em off, um 

texto auto-reflexivo sobre o fazer cinematográfico é recitado: “A final de contas, 

para que serve o super-8? Para renegar o milagre econômico do cinema 

brasileiro? Para salvar a consciência cultural das jornadas?”. E quando o narrador 

profere essa última frase: “Como dever do populismo ou prazer do anarquismo?”, 
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a imagem dá um salto no momento da pronuncia da palavra populismo para um 

casebre, onde uma dona-de-casa está estendendo roupas (FIG. 15). Esse corte 

pode ser interpretado como uma alusão aos antagonismos sociais da urbanidade 

pernambucana – da praça onde se situam os poderes constituídos do estado a 

uma moradia visivelmente pobre. Juntando imagens antagônicas num mesmo 

discurso - que se inicia com uma autocrítica ácida, partindo para uma ironia 

profissional, num ambiente burocrático do poder constituído - o autor finaliza com 

um corte que dá uma forte guinada no sentido do texto audiovisual, pois apresenta 

uma nova interrogação e uma nova imagem, mais condizentes com a práxis 

audiovisual e com o motivo de realização do autor. 

 
FIGURA 16 –  Atriz do Vivencial no casebre 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 17 –  Carnaval 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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FIGURA 18 –  Comunidade ribeirinha 

FONTE –  INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
E ainda no casebre, há um corte e na mesma locação aparece uma atriz do 

Vivencial, com uma platéia de curiosos olhando a cena, interpretando o texto (FIG. 

16): “Quem gosta de miséria é intelectual. O povo mesmo quer luxo e brilho no 

carnaval”. E no final da narração, há mais um salto na edição para mostrar 

imagens do carnaval de rua do Recife (FIG. 17), ao som de uma batucada 

característica da festa de Momo - que prossegue com outro corte que traz o 

espectador de volta ao casebre. E num movimento de zoom de afastamento feito 

por Rucker Vieira, o casebre acaba nos revelando uma comunidade ribeirinha - 

tipo de favela característica da capital pernambucana, pois a cidade do Recife é 

cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe (FIG. 18).  

 

 
FIGURA 19 –  Velório da cultura 
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FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Com essa montagem, JMB vai desenvolvendo sua crítica tropicalista. 

Mostrando através das imagens, uma sociedade desigual e provinciana, ao 

mesmo que vai tecendo com seu texto os discursos dos outros modificados e re-

arranjados por sua voz singular de artista crítico-criativo. Depois do confronto 

entre as realidades e as desigualdades presentes de forma geral nas capitais 

brasileiras – instituições em prédios tradicionais e imponentes, favelas com casas 

de estruturas frágeis e carnaval - a cena que se segue volta à crítica transgressora 

aos imperialismos da cultura institucionalizada. O fotograma abaixo (FIG. 19) 

mostra o momento em que os atores vestindo preto saem pelas ruas gritando e 

chorando desesperados, fazendo o anuncio da morte da cultura brasileira, 

simbolizada por uma boneca de pano carregada pelos atores numa armadura de 

madeira e pano. A visualidade da cena nos remete aos enterros de um tempo 

distante e arcaico. 

Eles abrem a cena proclamando o texto: “As subvenções estão enterrando 

a cultura nacional. Onde está a Cultura? A cultura morreu”. A cultura morta pelas 

instituições oficiais que não permitem a renovação da mesma. O que simboliza 

bem essa proposta tropicalista “descomprometida com a política cultural 

dominante” (BRITTO, 1992, p. 82). JMB procura representar, audiovisualmente, o 

desgaste dessas instituições culturais e artísticas nacionais, com seus atores, 

agentes e modos produtivos que acabam engessando e restringindo mais do que 

democratizando as produções. E também serve como contribuição crítica para se 

desenvolver e se pensar diferentemente essas instituições.  

A partir da leitura do segundo manifesto tropicalista foi lançada a questão: 

“Será que os críticos preferem ser ‘guardiães dos cemitérios’ – ou apenas não 

estão capacitados metodologicamente para julgar o novo?” (Idem). O que dialoga, 

fortemente, com a expressividade audiovisual proposta pela cena do velório da 

cultura, pois os críticos contribuem para a gestão dessas instituições públicas, 

quando não são eles mesmos os gestores de projetos e programas dos aparelhos 

institucionais.  
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FIGURA 20 –  Fuzilamento 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
A seqüência das últimas cenas do audiovisual começa com os atores do 

Vivencial enfileirados numa parede - como se estivessem numa batida policial, ao 

som de sirenes. A câmera passa da direita para esquerda. E um a um, os atores, 

vão caindo no chão, simbolizando um ritual de fuzilamento coletivo (FIG. 20). Dá a 

impressão de ser uma crítica à censura das expressões artísticas. Depois da 

morte da cultura, o próximo passo seria matar os atores, pois, eles perderiam o 

sentido de existir na sociedade.  

 
FIGURA 21 –  Palácio do Campo das Princesas 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Encaminhando para o final, após o fuzilamento, há um corte brusco para 

uma imagem do Palácio do Campo das Princesas – prédio do governo do estado 

de Pernambuco – onde Rucker Vieira faz um movimento de zoom de aproximação 

para as janelas do prédio (FIG. 21), ao som da canção do início, tocada pelo 

violão por Tonico Aguiar, que retorna de forma cíclica. Nesse trecho, o audiovisual 

de JMB retorna ao símbolo do poder como forma de indagar e perguntar o que vai 

acontecer agora ou também procurando mostrar quais são os responsáveis pela 

catástrofe da morte da cultura. O movimento de aproximação do zoom dá a 

entender que o olhar cinematográfico quer penetrar na arquitetura, mas não 

consegue passar de suas paredes nem ver o que se passa pelas janelas. 
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FIGURA 22 –  Créditos 

FONTE – O INVENTÁRIO DE UM FEUDALISMO CULTURAL NORDESTINO OU UMA 
FRICÇÃO HISTÓRICO-EXISTENCIAL (Sonovídeo DVD Produções, 2003) 

 
Nos créditos do audiovisual, os atores do Vivencial reaparecem de pé – 

assim que Tonico começa a cantar a letra da música, estando todos na mesma 

locação do fuzilamento.Só que dessa vez, eles estão segurando um cartaz com os 

créditos do audiovisual (FIG. 22). Isso pode ser interpretado como uma maneira 

de dizer que, apesar de tudo mostrado no filme, os artistas ainda estão vivos e 

continuam na luta cultural. 

Então, nesse sentido o audiovisual projetou o conflito dialético entre a 

ruptura e a renovação cultural – uma forte marca da poética da transgressão em 

JMB. Sendo um movimento de “vanguarda contra retaguarda” (1992, p. 80) contra 

“o marasmo cultural da província” (p. 79), como bem expressou JMB no primeiro 

manifesto tropicalista.  Por uma visão tropicalista no sentido de inventariar uma 

nova crítica da cultura nordestina, numa fricção histórico-existencial do autor, ou 

seja, por uma interpretação dialética.  

Parafraseando o psicanalista Joel Birman, Jomard propõe uma perspectiva 

no jogo dos sentidos e na “multiplicidade de figuras que podem conviver 

perfeitamente lado a lado, não obstante a presença de paradoxos” (2000, p. 11), 

sem haver “preocupação  para que se unificassem em um plano de conjunto que, 

como uma síntese, as inscrevesse finalmente em uma totalidade dialética” (Idem).  

Nessa movimentação do pensamento crítico que JMB e os ideais 

tropicalistas dialogam, na tentativa de ser crítico mais próximo da “interpretação 

dialética” (Ibidem). Tal fato provoca essa procura permanente pelos limites das 

linguagens e dos signos nos audiovisuais do autor. Sendo possível dizer que a 

perspectiva da narrativa poética em JMB se relaciona com a liberdade de 

realização empregada pelo autor na forma-significação da obra fílmica e, por isso, 
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não traz uma mensagem delimitada, um conteúdo previamente incorporado a uma 

idéia diretiva.  

 
2.4  O palhaço degolado  

 
FIGURA 23 –  Out-doors de recado um poema de Wilson Araújo de Sousa 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 24 –  Ou o palhaço degolado 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

Uma das principais obras fílmicas do ciclo super 8 pernambucano (1973-

1980), o audiovisual O palhaço degolado, de Jomard Muniz de Britto, vai 

complementar a aproximação analítica entre JMB e os tropicalismos, pois é tão 

emblemático quanto o Inventário nesse sentido. O filme foi produzido em 1977, a 

partir de apropriações de trechos de um texto-síntese de Wilson Araújo de Souza - 

Outdoors de Recado (BRITTO, 2002, p. 167-172), que nomeia também o título do 
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filme, pois no letreiro aparece:  Outdoors de Recado um poema Wilson Araújo de 

Souza (FIG. 23) ou o palhaço degolado (FIG. 24). O que torna, mais uma vez, 

evidente a permeabilidade entre o texto escrito e o audiovisual do autor. Apesar de 

sua importância central para a compreensão do cinema de vanguarda no Brasil 

dos anos 70, o filme permanece pouco estudado, o que impulsiona a análise mais 

aprofundada desse audiovisual, que toca em diversos aspectos da crítica 

tropicalista de JMB. 

 
FIGURA 25 –  Letreiros e toques cênicos de Guilherme Coelho 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 26 –  Um filme de Jomard Muniz de Britto e Carlos Cordeiro 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

A obra foi dirigida e representada por Jomard. A produção conta com os 

letreiros e toques cênicos (FIG. 25) de Guilherme Coelho, membro fundador do 

extinto grupo teatral Vivencial de Olinda, com a montagem de Lima e de JMB, e 



 58

com a fotografia e a câmera de Carlos Cordeiro, que divide com Jomard a autoria 

da obra: um filme de Jomard Muniz de Britto e Carlos Cordeiro (FIG. 26).  

 
FIGURA 27 –  O palhaço degolado 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

A crítica tropicalista começa pela própria epígrafe da obra: O palhaço 

degolado (FIG. 27). Pode ser feita a associação do título audiovisual com um dos 

livros de Ariano Suassuna intitulado O rei degolado (1976), relação paródica do rei 

com o bobo da corte. A figura do palhaço (representado pelo próprio JMB no 

audiovisual) é um abismo de referências - estando degolado pela opressão 

cultural, no contexto da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1984), período 

marcado por autoritarismos institucionais. O palhaço a partir de suas fantasias, 

máscaras e maquiagem tem a permissão social – a partir do humor - de  

transgredir, transar, ironizar, satirizar, parodiar os textos e os discursos 

hegemônicos. O palhaço escolhe a paródia como expressão por excelência, para 

mostrar como a linguagem pode ser instrumento de manipulação do outro, e sua 

grande lição seria de revelar explicitamente como se pode enganar, esconder e 

não desvelar a realidade.  

Neste contexto, destaca-se o uso da paródia como recurso metaficcional. 

No diálogo que novos textos ou discursos estabelecem com outros, via de regra, 

canônicos e oficiais, a paródia é quase onipresente, uma vez que a retomada se 

dá pelo viés da ironia. Estudando mais detidamente a paródia, Linda Hutcheon 

pontua: 
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A maioria dos teóricos da paródia remonta a raiz etimológica do termo 
ao substantivo grego parodia, que quer dizer “contracanto”, e ficam-se 
por aí. Se olharmos mais atentamente para essa raiz, obteremos, no 
entanto, mais informação. A natureza textual ou discursiva da paródia 
(por oposição à sátira) é evidente no elemento odos da palavra, que 
significa canto. O prefixo para tem dois significados, sendo geralmente 
mencionado apenas um deles – o de “contra” ou de “oposição”. (...) No 
entanto, para em grego também pode significar “ao longo de” e, 
portanto, existe uma sugestão de acordo ou intimidade, em vez de 
contraste. (...) A paródia é, pois, na sua irônica “transcontextualização” e 
inversão, repetição com diferença (1989, p. 47-48). 

 
Seria, dessa forma, criado um novo modo de relações humanas (FÁVERO, 

1999, p. 51), oposto às relações hierárquico-sociais da vida cotidiana. Um 

ambiente bakhtiniano onde há a excentricidade na expressão em que o homem se 

abre e se permite a tudo aquilo que comumente está inibido; também há a 

aproximação de contrários – “o Carnaval aproxima, reúne, casa, amalgama o 

sagrado e o profano, o alto e o baixo, o sublime e o insignificante, a sabedoria e a 

ignorância etc.”; e a profanação, “formada pelos sacrilégios carnavalescos, pelas 

indecências carnavalescas, relacionadas com a força produtora da terra e do 

corpo, e pelas paródias carnavalescas dos textos sagrados e sentenças bíblicas 

etc.” (BAKHTIN, 1997, p. 170-171).  

E é nessa direção que percorre a crítica audiovisual de JMB, aliada aos 

discursos tropicalistas, lidando com esse trânsito de ideias e estilos, e 

aproximando os contrários num jogo paradoxal de quem não pretende se 

acomodar em nenhum dos lados. Podemos dizer que a perspectiva da narrativa 

poética em JMB se relaciona com a liberdade de realização empregada pelo autor 

na forma-significação da obra fílmica e, por isso, não traz uma mensagem 

delimitada, um conteúdo previamente incorporado a uma idéia diretiva. Não que 

não sejam usados os discursos dos outros, mas tal fato provoca essa procura 

pelos limites das linguagens e dos signos nos audiovisuais do autor. 
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FIGURA 28 –  O palhaço dentro da Casa de Cultura do Recife-PE 
FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
A partir desse primeiro entendimento, é possível constatar outro aspecto 

importante do filme: a performance do palhaço interage criticamente muito forte 

com a locação escolhida para a filmagem, a Casa da Cultura de Pernambuco 

(FIG. 28). A instituição havia sido inaugurada em 1976, um ano antes do filme ser 

filmado, mas antes o prédio funcionava como prisão: a Casa de Detenção do 

Recife, de 1867 até 1973. O prédio da Casa de Detenção do Recife, em 

estilo neoclássico, foi construído em forma de cruz, usando o princípio do pan-

óptico, ficando as celas dispostas em alas que podiam ser vigiadas facilmente a 

partir de uma sala central - um projeto do engenheiro pernambucano José 

Mamede Alves Ferreira, aprovado em 18503.  

Depois de pequenas reformas, sem desvirtuar o projeto original, o prédio da 

Casa de Detenção passou a abrigar a Casa da Cultura de Pernambuco - centro de 

artesanato, com lojas de pintura, bordado, jóias, confecções etc. Então, as 

escolhas do lugar para a gravação e da figura do palhaço como protagonista já 

traziam uma carga transgressora prévia com o roteiro e com o título do filme. Pois 

era época da ditadura civil-militar no Brasil, e a então nova Casa da Cultura de 

Pernambuco tinha sido usada para prender presos políticos do período da 

ditadura, como os pernambucanos: Gregório Bezerra e Paulo Cavalcanti. Terreno 

e contexto propícios para a crítica audiovisual proposta por JMB. 
                                                 
3 Disponível no http://www.casadaculturape.com.br/aCasa.php 
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O audiovisual (9’21’’) é dividido em dez cenas, segundo a própria divisão 

registrada por JMB em seu livro: Atentados poéticos (2002, p. 167-172). Mais uma 

constatação da forte ligação que existe em JMB entre as linguagens escrita e 

audiovisual. Da primeira à terceira cena, o foco da crítica é o sociólogo Gilberto 

Freyre e sua obra. A quarta cena critica o pensamento de alguns dos intelectuais 

da cultura do Nordeste brasileiro e suas obras, dentro do contexto histórico da 

produção audiovisual (1977). Na quinta e na sexta cena, Ariano Suassuna e sua 

obra são alvos do audiovisual. A sétima cena seria a síntese do projeto ou o 

momento metalinguístico e auto-reflexivo. Na oitava, Jomard procura ampliar a 

crítica para outras esferas de cultura do País, principalmente ao movimento dos 

vanguardistas de São Paulo - irradiando-se por todo o Brasil.  

A nona cena escapa da paródia e do seu tom irônico para evocar o 

educador pernambucano Paulo Freire, com quem Jomard trabalhou nos 

programas do Sistema de Educação de Adultos - em seus círculos de cultura. Faz-

se também referência às perseguições e privações oriundas da ditadura civil-

militar no País, assumindo uma tonalidade mais íntima e com uma certa seriedade 

misturada à melancolia. A última cena volta ao tom carnavalesco, irônico, e 

provocativamente, o palhaço pergunta sem parar: “Até quando?” (p. 172), 

referência oculta às ditaduras criticadas e a quaisquer outras - seria o sentido 

trágico da trama.  

Desse modo, aproveitando a análise da cultura pernambucana, o filme 

amplia a crítica ao imperialismo das vanguardas nordestinas e brasileiras, 

situando o projeto da poesia concreta de São Paulo às propostas de arte correio/ 

arte postal, da pedagogia censurada de Paulo Freire até a auto-reflexão ou 

exercício metalinguístico da produção fílmica. É exposto um extenso e intenso 

panorama por onde o autor transitava no contexto da obra.  
Em cenografias singulares da capital pernambucana, um palhaço (o 
próprio Jomard) realiza performance histérica, acompanhada pela 
narração over do poema "Outdoors de Recado". O texto, composto de 
referências literárias e sociológicas, desfia e desafia algumas 
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interpretações sobre o povo brasileiro (e nordestino em particular), 
sobretudo as obras de Gilberto Freyre e Ariano Suassuna4. 

 
Essa visão ampla do audiovisual só principia e situa a análise mais 

minuciosa de cada uma dessas partes mapeadas por essa macro-explanação. 

Primeiramente, convém analisar a abertura do audiovisual. Os letreiros feitos por 

Guilherme Coelho bebem da imagem estilizada do ambiente circense. É um 

desenho chapado, com traços e cores infantis de uma tenda de circo (como foi 

visto nas figuras relacionadas acima: 23, 24, 25 e 26), que ainda conta com o 

acompanhamento de uma música em clima carnavalesco ou circense - executada 

ao longo de todo o audiovisual. O tema musical se chama Entry of the Gladiators 

(Einzug der Gladiatoren), march for orchestra, Op. 68 – em português: entrada dos 

gladiadores, marcha para orquestra, número 68. É uma composição do tcheco 

Julius Fucik, que ficou conhecido como um importante músico militar das primeiras 

décadas do século passado5. Apesar de ter essa carga de marcha de exército, a 

música transmite essa contradição de ser usada por trupes circenses sendo 

executada na abertura dos espetáculos ou, mesmo, em produtos midiáticos que 

transformaram esse arranjo num emblema marcante do estereótipo do circo. É o 

paradoxo entre a seriedade da disciplina militar e o ar de galhofa dos circos - 

ainda mais característico na figura do palhaço degolado. 

 

                                                 
4 Disponível no 
http://itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/cinema/index.cfm?fuseaction=Detalhe&CD_Ver
bete=5148 
5 Disponível no http://www.answers.com/topic/entry-of-the-gladiators-einzug-der-gladiatoren-march-
for-orchestra-op-68 



 63

FIGURA 29 –  O palhaço na Casa da Cultura de Pernambuco 
FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
No audiovisual predomina uma crítica irônica a dois dos grandes expoentes 

da cultura nordestina do século XX: o sócio-antropólogo Gilberto Freyre e o 

ficcionista/pensador/dramaturgo armorialista Ariano Suassuna – “personalidades 

que, de tão respeitadas e idolatradas, tornaram-se figuras intangíveis e 

inquestionáveis” (FIGUEIRÔA, 1994, p. 196). Gilberto Freyre lidera a ordem da 

análise. Na primeira cena, o palhaço aparece do lado de fora, em frente aos 

portões da Casa da Cultura (FIG. 29) - gesticulando, batendo palmas e chamando 

o nome do sociólogo precedido pelo termo mestre, uma ironia referente ao status-

quo que o pernambucano alcançou com sua vida e obra.  

Através da narração do texto no audiovisual feita por Jomard - em off 

(gravada após a captação das imagens) - o bobo da corte vem ironizando o livro 

Casa-Grande & Senzala (1933), obra em que Gilberto faz uma aproximação 

interpretativa da introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil-1 (subtítulo 

do livro de Freyre):  
Mestre Gilberto Freyre! Muito bem situado nos trópicos. Casa-Grande, 
alpendres, terraços, quarto-e-sala, senzala! Senzala? Mestre Gilberto 
Freyre! Senzala? Casa-Grande de detenção da cultura. Muito bem 
situada nos trópicos. Tristes trópicos... (2002, p. 167). 
 

JMB cita o título do livro de Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos (1955), 

como forma de alusão paródica ou mesmo melancólica ao ambiente harmonioso 

inventariado pelo livro de Freyre. Ele relaciona a Casa-Grande à Casa da Cultura - 

que era a Casa de Detenção do Recife – e mais uma vez aos trópicos mitificados 

ou sublimados pelo sociólogo. E a senzala serve como ponto de interrogação e 

também é a alteridade necessária para JMB operar seu discurso crítico. A Casa-

grande e a senzala se confundem e se atualizam em outros espaços 

arquitetônicos urbanos: alpendres, terraços e quarto-e-sala. É no texto falado que 

o filme opera sua narrativa audiovisual, a música circense dá o tom da ironia e as 

imagens registram os movimentos e as expressões de deboche do palhaço, além 

da mostrar a estrutura arquitetônica institucional imponente da Casa da Cultura de 

Pernambuco. 
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FIGURA 30 –  O palhaço na sala de reunião da Casa da Cultura 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
A segunda cena carrega na ironia à estilização do discurso de Gilberto 

Freyre. O mote é a expressão: “a seu modo” (p. 167-168). O personagem está 

sentado na mesa da sala de reunião da Casa da Cultura, onde por trás aparece 

um quadro com os retratos do presidente do País e do governador de 

Pernambuco da época, o general Médici e Moura Cavalcanti, respectivamente 

(FIG. 30). E lá, JMB narra o texto exposto abaixo:  
Democracia racial, a seu modo. Morenidade, brasilidade, a seu modo. 
Luso-tropicologia, a seu modo. Regionalismo, a seu modo. Regionalismo 
ao mesmo tempo modernista e tradicionalista, a seu modo. Relações 
entre política e tecnocracia, a seu modo. Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais, pesquisas sociais, a seu modo, Anarquismo 
construtivo, a seu modo não é, Glauber Rocha? Democracia 
relativíssima, a seu modo (Idem). 
 

Saindo do contexto do livro Casa-Grande & Senzala, o palhaço amplia a 

crítica ao pensamento do sociólogo sobre questões como democracia racial, 

projetos nacionalistas dentro da perspectiva de inventários sobre as raízes 

genuínas da brasilidade. Pois, foi dessa forma que Freyre tentou estabelecer um 

sentido para a integração das raças, a partir de uma suposta democracia racial - 

lendo no Brasil um contexto de uma escravidão mais tênue, mais branda e 

democrática.  

Para entender mais esse contexto: o projeto regionalista de Gilberto Freyre 

ganhou fôlego com diversas manifestações tendo Recife no centro do debate, por 

meio do Congresso Regionalista do Recife, em 1926, o movimento Regionalista e 
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Tradicionalista do Recife se iniciou oficialmente - segundo Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior (2006, p. 75). O projeto buscou resguardar o Nordeste de todo 

o cosmopolitismo que influenciava o espírito demolidor e revolucionário do 

modernismo brasileiro constituindo-se com a globalização dos fluxos culturais. O 

movimento atuou sob inspiração do sociólogo Gilberto Freyre, que se articulou na 

“reorganização de saberes, operada pela emergência da formação discursiva 

nacional-popular” (p. 86) para compor um novo meio de ver e perceber a realidade 

brasileira no momento de fortalecimento dos ideais nacionalistas. Dessa forma, a 

primeira articulação para legitimar o Nordeste no cenário nacional foi inventariar 

uma origem para a região no sentido de universalizá-la historicamente - tendo o 

Nordeste como o berço do país, onde se encontram as legítimas raízes brasileiras. 

 Assim, o regionalismo representou mais um elemento de nacionalidade 

brasileira que se fundamentou para construir um discurso localizado 

hegemonicamente, para impedir as descontinuidades, as rupturas, as 

transgressões - elaborando signos que representam esse espaço delimitado em 

imagens, argumentos e trincheiras de um passado protegido pela memória 

arquivista, constituindo um: 
(...) espaço regional, feito para permanecer no tempo; construído 
com o agenciamento de monumentos, paisagens, tipos humanos, 
relações sociais, símbolos e imagens que pontilham este território 
estriado pelo poder (p. 81). 

 
Para deixar mais claro o posicionamento do movimento Regionalista e de 

Gilberto Freyre, segue abaixo um fragmento do manifesto desenvolvido pelo 

Centro Regionalista de 1926, no Recife, onde são pontuadas algumas posturas 

artísticas que devem ser compreendidas pelos membros e pelos simpatizantes do 

grupo: 
VI. Apologia das velhas ruas estreitas do Nordeste 
IX. Defesa dos valores plebeus e não apenas dos elegantes e eruditos 
XVIII. Mas nem tudo está perdido: apenas ameaçado 
XX. A civilização do Nordeste como expressão de uma harmonia de 
valores (TELLES, 1987, p. 345) 
 

Nesse contexto proposto pelos regionalistas, principalmente por Freyre, a 

região é inscrita no passado como uma promessa não realizada. Olha-se para o 

passado e alinha-se a uma série de fatos, para demonstrar que a identidade 
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regional estava lá (JÚNIOR, 2006, p. 75). As tendências da chamada tropicologia 

proposta por Gilberto Freyre, foram enfrentadas pelo palhaço em debates 

intertextuais questionadores contra as tentativas de homogeneização da cultura 

popular brasileira. Procurando, dessa maneira, pressionar os limites de seu 

contexto no espaço nordestino. E para isso, JMB vem aparado das perspectivas 

tropicalistas – procurando, dessa forma, desestabilizar a institucionalização da 

cultura e da arte. O palhaço age na contramão dessas instituições e grupos 

culturais para criticar a instauração de uma certa identidade brasileira, contra o 

arquivamento do imaginário popular numa forma discursiva que estabelece um 

território fechado em uma temporalidade limitada - ditando, dessa forma, o que 

deve ser pensado e sentido sobre o Nordeste brasileiro, sem possibilidades de 

alteração em sua formação identitária. 

 

 
FIGURA 31 –  O palhaço fazendo movimentos masturbatórios 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

  
Na terceira e última cena da crítica a Gilberto Freyre, Jomard aparece 

sentado simulando um ato de masturbação (FIG. 31), puxando a roupa de palhaço 

num movimento vertical. Ou seria mesmo um movimento para ventilar o corpo 

embaixo do pano? O tom da voz carrega na zombaria. O texto alude ao discurso 

do Manifesto regionalista (1926), feito em resposta à Semana de Arte Moderna de 

1922, em São Paulo. E, nessa cena, Jomard enfoca a questão da culinária 

regionalista: “Um povo só se conhece e se preserva pela sua cozinha” (2002, p. 

168), frase do próprio Freyre repetida no audiovisual. Ironizando, dessa maneira, o 

contexto gastronômico do sociólogo composto pelas “piedosas freirinhas em seus 



 67

conventos” e pelas “sinhazinhas formosas em seus engenhos” (Idem) - como 

insinua o palhaço na cena, dando uma tonalidade erótica.  

Num móvel colonial de madeira, o palhaço está ironizando as tradições - 

novas ou antigas - com sua gestualidade e vestuário. A atitude que seu corpo 

demonstra de galhofa, de preguiça acentua o ar de transgressão que essa 

imagem passa - carregada de símbolos conflitantes, mas sempre num tom de 

comicidade. Ele abre os membros espreguiçando-se e zombando aos altos da 

arquitetura, dos móveis, dos quadros, de toda e qualquer movimentação cultural 

que possa constituir pilares da arquitetura institucional. As mãos em movimentos 

de distração não se importam onde vão parar, as pernas esticadas lançam as 

cores de sua fantasia e o rosto inclinado anuncia a maquiagem. Toda essa 

visualização colabora com a postura crítica assumida ao longo da projeção do 

audiovisual, pois dialoga diretamente com a instabilidade em movimentos 

debochados do palhaço. Ele quer mais é que os imperadores da cultura escutem 

as estruturas tremerem. E a forma escolhida foi a paródia, do pastiche figurado no 

palhaço, que degola e é degolado. 

Em seguida, na quarta cena, o tom se amplia ao pensamento dos 

intelectuais da cultura nordestina. Citando títulos de livros, como: “Elegia para uma 

re(li)gião” (1977), de Francisco Oliveira, “A Bagaceira” (1928), de José Américo de 

Almeida, “Nordestinados” (1971), de Marcus Accioly, “Manhãs de Liberdade” 

(1976), de Thiago de Melo, “Vidas Secas” (1938), de Graciliano Ramos, e 

“Romance da pedra do reino”, de Ariano Suassuna (1971). Também frases de 

músicas, como: “tanto faz no sul como no norte” Alfômega (1969), de Gilberto Gil, 

e “a praça é do povo como o céu” Um frevo novo (1977), de Caetano Veloso. E 

filmes: “Grande cidade” (1966), de Cacá Diegues. Segue o texto completo abaixo: 
Onde escavar no Nordeste as mais legítimas raízes da cultura 
brasileira? Raízes da cultura? Isto é ou não é complexo de intelectuais? 
Tanto faz no sul como no norte. Elegia para uma região. Religião? 
Paixão, economia, desenvolvimentismo? Filosofia, ideologia, contra-
ideologia? O que temos em comum com a nostalgia dos meninos de 
engenho? O que sobrou d’A Bagaceira para os ultra-dependentes filhos 
de quem? De Kennedy? ou do castelo Malassombrado? Nordestinados: 
de todas assombrações e sertanejos de ficção. Muita fricção nas pedras 
e pedradas do Reino. Nossas vidas secas encontraram o sonho da 
grande cidade? Ou o medo de sempre? Ou a autocensura? Dez anos 
depois, as manhãs de liberdade e as manhas do li-be-ra-lis-mo insistem 
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em dourar as pílulas de nossas ilusões televisivas. A praça é do povo 
como o céu é dos poetas populistas? Dos líricos burocratas? Dos 
intelectuais funcionários públicos, dos épicos nordestinados, dos céticos 
desnorteados, dos sertanejos de ficção? Diarréia da classe média ou 
Derrame do populismo? (BRITTO, 2002, p. 168-169). 
 

 
FIGURA 32 –  O palhaço fazendo performance 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

E, por essas citações e alusões, o autor vai escancarando e criticando o 

interdiscurso dos intelectuais nordestinos da época, sempre  procurando 

contextualizar a ditadura e suas censuras. Nessa cena, o palhaço deixa a sala de 

reunião, vai para o primeiro andar e entra nos corredores da Casa da Cultura. Ele 

sai correndo e pulando, em movimentos zombatórios, até finalizar a cena rolando 

pelo chão em gargalhadas (FIG. 32). A câmera na mão sai em busca do 

personagem em sua performance audiovisual, sempre com planos bem abertos e 

movimentos de aproximação de zoom - como forma de frisar a relação do palhaço 

com o edifício simbólico da cultura pernambucana. 



 69

 
FIGURA 33 –  Subindo as escadas 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
 Na quinta cena começa a crítica a Ariano Suassuna. Como na primeira 

cena evocando Gilberto Freyre, o palhaço continua no mesmo tom de paródia e 

ironia com o escritor subindo as escadas que dão acesso ao teto da Casa da 

Cultura (FIG. 33). Mas, dessa vez, a voz do narrador alude às inflexões de Ariano 

– que também é tratado como mestre.  
Mestre Ariano Suassuna Mestre Ariano Mestre Armorial! “Como é dura a 
vida do colegial começar o ano com lápis de classe assinalando os 
brasões e suas armas armoriais...” E TUDO, pela força dos brasões 
familiares e dos poderes oficiais, TUDO pode transformar-se em 
armorial... Céus armoriais Astrologia armorial Literatura de cordel 
armorial Gravadores armoriais Povo, povo, povo armorial Ioga armorial 
Empreguismo armorial Sexologia armorial Subvenções armoriais 
Sobrados & Mocambos, quem diria, armoriais Megalomania armorial 
Piruetas armoriais Danças armorial: como é mesmo, profa. Flávia 
Barros, a reverência armorial? (Quem sabe é a Maria Paula?) Heráldicas 
e Ministérios armoriais Onça armorial O Príncipe dos príncipes, Estética, 
Metafísica...Capibaribe armorial, Capiberibe, armorial. Orquestra 
armorial, não! Orquestra romançal! (BRITTO, 2002, p. 169 – 170) 
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FIGURA 34 –  Brasão 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
 É nessa cena que há citação explícita de um trecho do poema de Wilson 

Araújo de Sousa que inspirou a realização do audiovisual: “Como é dura a vida do 

colegial/ começar o ano com lápis de classe/ assinalando os brasões e suas 

armas armoriais...” (p. 169), cortando e mostrando – num plano fechado - um 

brasão institucional (FIG. 34), a imagem compõe com o texto um diálogo entre o 

visual e o verbal. Ariano Suassuna foi também um dos grandes contestadores do 

Tropicalismo, na época de seu surgimento e desenvolvimento, do qual JMB era e 

ainda é um dos expoentes no Nordeste. 

 
FIGURA 35 –  O palhaço no teto da Casa da Cultura 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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Depois, com introdução da frase “e tudo pode transformar-se em armorial...” 

(p. 170), o palhaço – agora no teto da Casa da Cultura, olhando o centro da 

cidade do Recife (FIG. 35) – acentua o tom irônico em clima de carnavalização 

sobre o movimento armorial. Fazendo movimentos de eloqüência mesclados com 

a cênica tradicional de zombaria - com gestos largos - do palhaço, enfatizando, 

dessa forma, que qualquer assunto pode tornar-se de interesse para o movimento 

- tudo podendo ser armorializado. Numa “megalomania armorial” (Idem), o que 

enfatiza o amplo terreno de controle cultural que o projeto armorialista procurou e 

ainda continua a estender na malha social pernambucana, nordestina, brasileira. 

 O grupo Armorial foi fundado em 18 de outubro de 1970, no Recife, na 

Capela de Nossa Senhora dos Clérigos, com a realização de um concerto e uma 

exposição de artes plásticas6, tendo como líder e condutor Ariano Suassuna, 

herdeiro e influenciado pelo pensamento de Gilberto Freyre e de Sílvio Romero, 

que possuía como seu objetivo principal a busca da “essência” do Ser brasileiro 

por meio da cultura popular do Nordeste, como uma forma de construir um 

imaginário social embrionário delimitado em torno do território nordestino.  
O Nordeste, nessa concepção, passa a ser um celeiro dessas tradições, 
incorporando a ideia evolucionista de representar a infância do país, um 
lugar que não se desenvolveu e, por isso, preservou a tradição. Nesse 
sentido, a cultura popular é identificada como expressão de tradição e 
primordialmente vinculada a um passado imobilizado e com a 
autenticidade cultural da Nação (DIDIER, 2000, p. 19). 
 

Essas tendências foram enfrentadas pelo palhaço em debates intertextuais 

questionadores contra as tentativas de homogeneização da cultura popular 

brasileira. Procurando, dessa maneira, pressionar os limites de seu contexto no 

espaço nordestino. Os dois intelectuais – Ariano Suassuana e Gilberto Freyre - 

propunham o sentido de conservação de tradições, criando um território 

impermeável mediante um passado imobilizado, o que não possibilita desvio ou 

rotas alternativas de leitura sobre o ambiente vivido pelos agentes culturais. 

Baseado nessa questão, Paulo Cunha colabora no texto intitulado Um marginal 

intrínseco (encontrado num livro de JMB: Bordel brasilírico bordel: antropologia 

                                                 
6 Disponível no 
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCod
e=16&pageCode=309&textCode=884&date=currentDate 



 72

ficcional de nós mesmos), com a discussão a partir do que ele chama de discurso 

provinciano, que  
resulta de uma força que propõe, a priori, a configuração de toda 
produção discursiva: desta força resulta o molde que define o que pode 
ser pensado, dito, escrito dentro das fronteiras da província, muito além 
das diferenças afetivas, ideológicas, estéticas e institucionais que seus 
produtores tentam alimentar entre eles. O discurso provinciano é o que 
se autolimita espacialmente [...] O núcleo gerador do discurso 
provinciano oscila então entre algo que seria o familiar e a prosa do 
mundo. O fiel da balança é o conceito de fidelidade, isto é: autenticidade 
temática (um provinciano deve falar de temas de província), obediência 
aos mestres (respeito aos discursos do passado, responsáveis pela 
fabricação da província, e por aqueles que produziam), filiação 
institucional (1992, p. 43 - 44 - 49).    

 

 
FIGURA 36 –  O palhaço escalando as grades da Casa da Cultura 
FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 37 –  “Abaixo o imperialismo cultural” 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

Na sexta cena, o palhaço vai para o lado de fora da Casa da Cultura, de 

novo. A câmera faz um movimento do rosto do personagem para as grades da 

entrada da Casa de Cultura, onde o palhaço sai escalando as mesmas (FIG. 36). 

O texto narrado associa uma figura popular presente na obra de Ariano – “a onça 

Caetana” (p. 171), que simboliza a morte – com a censura e a repressão do 

Estado autoritário da época: “É a onça Caetana! É a onça Caetana? Ou é a crítica 
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fazendo cobrança? É a repressão ministerial ou a esquerda oficial? Cultura 

amordaçada.” (Idem). E, finaliza a cena (FIG. 37) falando a palavra de ordem (ou 

desordem) que sintetiza o teor crítico da obra: “Abaixo o imperalismo cultural!” 

(Ibidem). 
 

 
FIGURA 38 –  “Abaixo o imperialismo cultural” 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

A cena com a carga mais metalingüística ou autocrítica da produção do 

audiovisual é a sétima, que diz: “Escrever, viver, escrevivendo, cinevivendo: Lutar 

com o super 8 é a luta mais vã” (2002, p. 171), fazendo uma alusão a um poema 

de Carlos de Drummond de Andrade: O lutador. Ainda do lado de fora da Casa da 

Cultura, mas dentro de seus muros, Jomard anda se arrastando pelas paredes 

com a câmera se aproximando dele (FIG. 38), dando uma idéia de perseguição, 

assim como também na cena anterior quando ele escala as grades da instituição. 

 
FIGURA 39 –  O palhaço com os livros no chão 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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Na oitava cena, a crítica sai do Nordeste e penetra no eixo Rio-São Paulo. 

Aproveitando a deixa propiciada pela frase que encerra a sexta cena: “Abaixo o 

imperalismo cultural!”, Jomard faz um panorama paródico do interdiscurso 

intelectual do movimento concretista, dos irmãos Campos, do poema-processo a 

instauração práxis, de Mário Chamie, ainda citando a arte correio/ arte postal, do 

artista plástico pernambucano Paulo Bruscky, e desmascarando seus ídolos nesse 

trecho do texto do audiovisual: “Joyce, Pound, Oswald de Andrade, Mallarmé, 

João Cabral, Bauhaus, Guimarães Rosa, Sousandrade, Teoria da Informação, 

Max Bense, ideogramas, Eisensteins” (Idem). Nessa seqüência, Jomard sai 

andando pelos corredores da Casa da Cultura, perdendo o equilíbrio com livros 

desabando de seus braços (FIG. 39). Mais um diálogo intrigante entre o texto 

verbal e as proposições visuais, pois ele vai citando autores e obras, ao mesmo 

tempo, que o palhaço representa, visualmente, a crítica exposta na narração – 

caindo no chão juntamente com os livros que ele tentava carregar. 
A irmandade dos Campos inaugurou as cercas trans-nordestinas da 
vanguarda: Joyce, Pound, Oswald de Andrade, Mallarmé, João Cabral, 
Bauhaus, Guimarães Rosa, Sousândrade, Teoria da Informação, Mas 
Bense, ideogramas, Eisensteins... o que não seja estrutura verbo-voco-
visual já era... instauração práxis cerceada em nadas. E todos chegaram 
primeiro, pioneríssimos, ao ovo novo da galinha primal; até o rasga-
rasga do poema processo e a mais recente, internacional arte correio/ 
arte postal; o intelectual que não pronunciar até a exaustão a palavra 
ideologia... o intelectual que não pode viver, morre. Morre! (Ibidem). 
 

Há ainda nessa cena um trecho que trata do complexo de invenção das 

vanguardas - temática tão presente no universo jomardiano e desses artistas e 

intelectuais citados no texto. Foram eles que lançaram, as questões sobre o que 

representava a vanguarda naquele instante histórico, que se desdobra ainda em 

muitas indagações atuais. Entre esses questionamentos, Jomard debate as 

possibilidades e os limites da vanguarda no contexto do Nordeste brasileiro. 

Segundo JMB, era importante enfrentar a temática do vanguardismo, por ele ter 

sido, de fato, “o debate nucleador durante a década dos 70” (2002, p. 284) - aliado 

ao contexto do Super 8 na capital pernambucana. E esse diálogo permanece bem 

vivo nas perspectivas contemporâneas - não ligadas mais ao fazer superoitista, 
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obviamente, mas às produções marginais digitais e ao conceito de vanguarda que 

ainda carrega muito sentido de transgressão.  

 
FIGURA 40 –  O palhaço no teto da Casa da Cultura 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
O palhaço encerra a oitava cena com a sentença que situa o contexto em 

que o audiovisual foi realizado: “O intelectual que não pode viver, morre. Morre!” 

(Ibidem). Nesse momento, aparecem policiais fardados ao som da sirene da 

polícia. Eles levam o palhaço arrastado pelos braços para a cela (FIG 40), 

simbolizando a censura e o clima de repressão que os artistas e intelectuais 

tiveram durante o período da ditadura. 

 
FIGURA 41 –  Na cela 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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Na nona cena, o palhaço está preso na cela (FIG. 41). A música circense 

silencia. O clima é de repressão e de revolta. Jomard evoca o educador exilado 

Paulo Freire, na tentativa de mostrar a proximidade que ele tinha a partir de seus 

registros íntimos com o pedagogo e suas atividades - sofrendo juntos a censura e 

a perseguição da ditadura. Segue o texto referente a essa cena, para entender 

melhor esse contexto apresentado por JMB: “Onde está o prof. Paulo Freire? Em 

Genebra? Ou na Guiné-Bissau? Nas ilhas greco-socráticas ou na ilha do Maruim? 

O que restou? O que restou? O que restou dos seus círculos de cultura? TI JO LO 

VOTO LIVRE 1964 EXÍLIO FOME 1968 1978” (2002, p. 172). 

 
FIGURA 42 – Dentro da cela 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

A câmera procura através das grades e, depois, dentro da cela, 

acompanhar os movimentos de JMB com planos mais próximos (FIG. 42). Depois 

de tanto parodiar com sua eloqüência crítica, o palhaço dentro da cela só 

consegue expressar palavras soltas que aludem ao interdiscurso do autor e da 

época ditatorial: “voto livre”, “fome” e “1968” (Idem) - ano em que foi instaurado o 

AI-5. 
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FIGURA 43 –  Plano fechado no palhaço 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 44 –  Plano aberto na Casa da Cultura 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

Finalizando, a décima cena expressa, com outra interrogação persistente: 

“até quando?” (Ibidem), a revolta do autor com o contexto das opressões, da 

censura, da ditadura, da falta de expressão. Nessa cena, o palhaço sai da cela e 

volta ao interior da Casa da Cultura, fazendo sua performance pelos corredores da 

instituição, da mesma maneira que ele fez na quarta cena – a música circense 

volta. Dessa forma, ele sai questionando aos gritos até quando aguentar mais e 

até quando existirão mais as ditaduras em qualquer nível discursivo, existencial e 

social - simbolizando a tragicidade das transgressões. A câmera faz planos-

sequência, iniciando com o close fechado no palhaço (FIG. 43) e na vidraça do 
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edifício, abrindo ao panorama da estrutura arquitetônica interna da Casa da 

Cultura de Pernambuco (FIG. 44). 

 
FIGURA 45 –  Fim (a seu modo) 

FONTE – O PALHAÇO DEGOLADO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

Nos créditos finais do audiovisual, ainda há espaço e tempo para JMB 

ironizar com a palavra “fim”, sugerindo um “fim (a seu modo)” (FIG. 45), voltando à 

expressão da segunda cena (BRITTO, 2002, p. 167-168) em que o palhaço 

satiriza uma estilização do discurso de Gilberto Freyre. 

O que perpassa toda a projeção – de forma geral - é uma profunda análise 

do que a institucionalização da cultura pode acarretar em autoritarismos, com seus 

discursos dominantes, no contexto da ditadura civil-militar no Brasil, das 

repressões do AI-5 ao final dos anos 70 do século passado. Indo mais além, o 

texto critica também qualquer manifestação artística que tenha a pretensão de 

engessar a dinâmica cultural, o que mostra a afinidade com o dito antimovimento 

ou antiautoritarismo tropicalista - que sempre dissolve o rótulo quando se pretende 

enquadrá-lo. E é a partir dessas indagações que operam os sentidos das 

produções jomardianas, como se estivessem sempre em verdadeiras “guerrilhas 

culturais” (p. 290). 

Nesse, audiovisual, JMB cria uma certa instabilidade no cenário cultural 

brasileiro, num tom crescente geograficamente. Essa postura crítica assumida por 

Jomard transpõe um momento tropicalista de antimovimento no sentido de mexer 

nas estruturas das mais locais às mais gerais da cultura, no contexto do autor e da 
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obra, em 1977. Mas, apesar da delimitação temporal, a postura assumida por JMB 

no audiovisual ainda reflete bastante algumas posições atuais quando questiona 

as estruturas culturais e artísticas em prol da liberdade. 

Segundo JMB, “em resumo mais ou menos generalizador”, os tropicalistas 

“investiram de corpo inteiro”: 
a) nas heranças e errâncias dos Modernistas através do humor (“a alegria 

é a prova dos nove”), da auto-crítica, das rupturas ANTROPOFÁGICAS 
(assimilação, apropriação e recriação do legado dos colonizadores em 
projétil de uma arte brasileira moderna e universal); 

b) no pluralismo estético-ideológico sem pré-conceitos e preocupações 
com o que seja ou tenha sido “mais popular”, “autêntico”, erudito-
popular...; 

c) nas pesquisas de linguagem contemporânea sem barreiras entre o 
erudito, o popular, o experimental e o “de massa”; 

d) na psicanálise selvagem da cultura brasileira, reaproximando arte e vida, 
cidade e cosmos, economia libidinal e economia política, intuição e rigor, 
crítica cultural e poeticidade, performance e criações intersemióticas, 
luxúria e método; a mais terna e terrível deseducação pelas pedras e 
perdas da MARGINÁLIA; 

e) na coragem de desmistificar todos os resquícios de nossas (ou vossas) 
oligarquias culturalistas, regionalistas, passadistas, coronelísticas, 
nordestinadas, gilbertólogas, tradicionalistas... através do “veneno do 
novo”, como já disse Gil nos tempos heróicos da Tropicália (2002, p. 
313) 
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3.0  A URBANIDADE 
Assemelhando-se ao flâneur ou andarilho urbano, JMB encara e vive a 

cidade como “um mundo feito para ser visto pelo caminhante solitário”, pois 

somente assim “pode-se apreender toda a riqueza de seus ricos (mesmo os 

velados) detalhes” (2001, p. 43) - como pontuou o escritor americano Edmund 

White em suas impressões parisienses. JMB trava, num nível bastante pessoal 

mas sempre procurando dialogar com a rotina urbana, uma guerrilha ou, como ele 

mesmo denomina comumente, seu trabalho de atentados poéticos (2002) - no 

sentido de movimentar os paradoxos em reflexões por meio do arcabouço teórico 

que o próprio Jomard delimita como a língua dos três Pppês: poesia, política e 

pedagogia (2002, p. 187), seus campos de atuação sócio-profissional, que se 

multiplicam com as referências.  

A metáfora dos atentados é bastante urbana, pois essa forma de batalha se 

dá nas cidades e ficou mais evidente após os acontecimentos em Nova York de 

11 de setembro 2001 - o que atesta essa forte relação entre a obra de Jomard 

Muniz de Britto com a urbanidade, espaço onde são vividas as mazelas cotidianas 

num dialogismo permanente entre o autor e a coletividade. Outros exemplos 

desse forte laço foram as performances realizadas por JMB - um pouco antes dos 

atentados poéticos (2002) - intituladas panfletos da poeticidade. As imagens e 

sons dos produtos jomardianos manifestam sempre diálogos com as dinâmicas e 

símbolos recorrentes nos espaços urbanos. São corpos que se comunicam com o 

autor - das cidades no sentido mais macro às intimidades mais próximas. 

Logo são percebidas algumas diferenças na postura do flâneur e na de 

JMB, pois a atuação jomardiana na malha urbana não é de quem flana; estaria 

mais para um agente que procura agitar as estruturas sociais. Mas há uma forte 

aproximação com o conceito de flânerie, que seria essa tendência a observar a 

cidade e seus detalhes. 

Como bem escreveu Sérgio Paulo Rouanet, problematizando Walter 

Benjamin, na décima quinta edição da revista da USP, em seu artigo que interroga 

no título: “É a cidade que habita os homens ou são eles que moram nelas?7” 

                                                 
7 Disponível no http://www.usp.br/revistausp/15/05-rouanet.pdf 
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(1992), não seriam as cidades dos arquitetos e dos urbanistas com suas 

“entidades topográficas”, com suas ruas, avenidas, prédios, casas, mas sim as 

cidades “desejantes dos desejos dos outros”, como JMB manifestou em seu livro e 

também produto audiovisual Arrecife de Desejo (1994).  Flâneur ou, em certo 

sentido, urbanóide – de um eterno, indócil replicante urbano - o seu olhar é da 

cidade vivenciada no dia-a-dia, a do sonho, a das casualidades, numa relação 

íntima e coletiva de saberes, de gostos, de humores, de pulsões.  

A crítica audiovisual de JMB é impregnada desse movimento no espaço e 

nas temporalidades da malha urbana. São prédios, pontes, ruínas, salas, terraços, 

jardins e todo o imaginário de fatos, memórias, morais, éticas, normas, costumes. 

Edmund White, falando sobre os aspectos da flânerie, compara a atividade ao 

desempenho de um cineasta: 
É um pouco como ser um diretor de cinema que enfoca um lugar de um 
ângulo pessoal, selecionando apenas os aspectos que se conformam 
com ele – como se alguém mostrasse apenas as aves selvagens que 
vivem nos cumes dos mais altos prédios de Manhattan, convertendo 
assim a mais artificial de todas as cidades em algo bucólico, ou como se 
um outro diretor se concentrasse apenas no depósito de lixo industrial de 
Mestre, do outro lado da baía de Veneza, transformando dessa maneira 
a mais perfeita terra fantasia bizantina e renascentista numa Detroit da 
Itália (2001, p. 190). 

 

Desenhando ainda mais a complexidade do flâneur, White analisa o 

fotógrafo francês da virada do século XIX, Eugène Atget, e lança o conceito do 

flâneur científico, que segundo White é uma contradição, pois a flânerie não deve 

ter objetivo - o que dá um certo sentido romântico ou mesmo passivo à atividade 

do andarilho. Como documenta White, Eugène Atget fotografava Paris para 

registrar partes da cidade antes que os projetos arquitetônicos e urbanísticos da 

modernidade tomassem de assalto a capital francesa. Por isso, ele saía 

fotografando “todos os monumentos, mas também os anúncios esmaecidos 

pintados num muro, as bonecas numa vitrine, a rua calçada de pedras luzidias de 

chuva, aldrava na porta, o cais, a escada de acesso e até mesmo os veios de 

madeira dos degraus” (2001, p. 50). O que ele quer deixar em evidência é essa 

posição mais ativa do flâneur. 
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Jomard, com suas atividades produtivas, atua na cidade não no mesmo 

sentido do fotógrafo francês que tenta documentar a memória do espaço urbano 

dando uma tonalidade melancólica ao registro, como bem definiu Paulo Cunha 

Filho no título de um artigo: A representação visual da memória. Imagens e 

melancolia na cidade (2006). As obras audiovisuais de Jomard Muniz de Britto 

assumem, a partir das imagens e das sonoridades, uma intervenção mais 

complexa do que o simples registro temporal e espacial do espaço urbano. Não 

que seja mais ou menos engajada. Essa complexidade seria no sentido do registro 

da urbanidade como força crítica transformadora e não como memória saudosa de 

um tempo que não virá nunca mais.  

Quando se analisa o corpus teórico das produções audiovisuais de JMB, 

pode ser observada uma flânerie que não escapa das encruzilhadas, dos desvios, 

dos limites, das dobras, das intertextualidades, entendendo as fronteiras não como 

interdições, mas como pontos de intercomunicação e interdependência. Jomard 

enfrenta, brinca e joga com os paradoxos dessa urbanidade que impregna seu 

trabalho audiovisual. 

Por isso é importante frisar, mais uma vez, que não há como separar a 

análise audiovisual das outras atividades do autor, pois cada uma delas está 

contaminada pela prática de outra expressão artística. E quando é a cidade que 

imprime a tônica, essa intersecção fica mais evidente, pois é no cenário urbano 

que se dão mais fortes os movimentos transgressores. 

Walter Benjamin aprofunda ainda mais a análise das facetas da flânerie, 

lançando, dessa maneira, alguns tipos de flâneur: o detetive amador, o badaud, o 

apache e o dandy. No flâneur, é muito evidente o prazer no olhar. Este pode 

concentrar-se na observação – daí resulta o detetive amador; ou pode estagnar no 

simples curioso – e então o flâneur se transforma no babaud. O apache renega as 

virtudes e as leis. Denuncia de uma vez para sempre o contrato social. Assim, 

pensa estar separado do burguês por um mundo. O dandy é uma característica 

dos ingleses, então líderes no comércio mundial. A rede comercial que se estendia 

sobre a Terra encontrava-se nas mãos dos especuladores da Bolsa de Londres; 

suas malhas urbanas sofreram palpitações as mais variadas, frequentes e 
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surpreendentes. O comerciante tinha que reagir a elas, mas não trair suas 

reações. Os dandys adotaram essa contradição. Aperfeiçoaram o treino no seu 

autodomínio. Souberam conjugar tensão com comportamento e mímica 

descontraídos, até indolentes (WHITE, p. 9-18-35). 

Essas formulações da figura do flâneur permitem uma aproximação 

analítica bastante simpática com as ações desenvolvidas no e pelo universo 

urbano em que as obras do autor em análise foram produzidas. Cada uma das 

características apresentadas nessa categorização de Benjamin toca, de certa 

maneira, na forma como JMB se articula na urbanidade. Ou pela concentração no 

olhar do detetive amador ou pela simples curiosidade urbana do babaud ou pela 

transgressão do apache ou pelo jogo de cintura do dandy. 

Walter Benjamin - em um texto que trata das imagens do pensamento - 

aborda um aspecto importante, denominado por ele caráter destrutivo, que pode 

facilmente ser tensionado como um ato transgressivo no espaço urbano. E em que 

consiste essa percepção benjaminiana da destruição como maneira de pensar? “O 

caráter destrutivo só conhece um lema: criar espaços; só uma atividade: 

despejar”, pois “sua necessidade de ar fresco e espaço livre é mais forte que todo 

ódio”, o que faz dele “jovial e alegre” (1987, p. 236).  

Mesmo tendo o termo transgressão associado, de certa forma, à 

criminalidade e à violência, o que é ainda acentuado pela carga religiosa, moral e 

jurídica - motivos relacionados com a convivência humana em espaços urbanos - 

a urbanidade seria o cenário propício para esse tipo de ato transgressivo, sendo 

“um lugar ao mesmo tempo deslumbrante e aterrorizador” (MOISÉS, 2007, p. 

136), pois é aí que se encontra “a multidão, a competição mercantil, o salve-se-

quem-puder cotidiano, tudo isso faz pesar sobre cada cidadão uma série de 

ameaças psicológicas e físicas” (p. 136); o que faz da metrópole, “o teatro de 

vários crimes” (p. 136). 

Aproximando essa percepção de Benjamin com a postura de JMB e seus 

audiovisuais, é possível fazer uma leitura de como essa atitude - muitas vezes 

vista como rebelde sem causa - pode ter reflexões significativas sobre a cultura e 

a sociedade, mais especificamente no Nordeste brasileiro. Benjamin vai mais além 



 84

com essa explanação, fazendo uma importante análise do caráter destrutivo, o 

que vai servir como ponto de interpretação e de diálogo: 
O que, com maior razão, nos conduz a essa imagem apolínea do 
destruidor é o reconhecimento de como o mundo se simplifica 
enormemente quando posto à prova segundo mereça ser destruído ou 
não. Este é um grande vínculo que enlaça harmonicamente tudo o que 
existe. Esta é uma visão que proporciona ao caráter destrutivo um 
espetáculo da mais profunda harmonia. O caráter destrutivo está sempre 
trabalhando de ânimo novo. É a natureza que lhe prescreve o ritmo, ao 
menos indiretamente; pois deve se antecipar a ela, senão é ela mesma 
que vai se encarregar da destruição [...] O caráter destrutivo não vê nada 
de duradouro. Mas eis precisamente por que vê caminhos por toda 
parte. Onde outros esbarram em muros ou montanhas, também aí ele vê 
um caminho. Já que vê por toda parte, tem de desobstruí-lo também por 
toda parte. Nem sempre com brutalidade, às vezes com refinamento. Já 
que vê caminhos por toda parte, está sempre na encruzilhada. Nenhum 
momento é capaz de saber o que o próximo traz. O que existe ele 
converte em ruínas, não por causa das ruínas, mas por causa do 
caminho que passa através delas (1987, p. 236-237).  
 

Essa listagem de Benjamin a respeito do caráter destrutivo, como um 

importante aspecto do pensamento, é bastante condizente com a busca em JMB e 

nos seus filmes de trilhar caminhos que as interdições insistem em manter 

distantes das visões sociais. E mais uma vez a noção do andarilho urbano ganha 

mais complexidade e menos passividade. 

Segundo o texto de Sérgio Paulo Rouanet, a principal tarefa do flâneur 

benjaminiano seria a de um historiador dialético (“sua função é contribuir para 

despertar o coletivo que sonha”), que, diferentemente do projeto surrealista que 

“se mantinha na esfera do sonho”, o materialista histórico “está interessado 

sobretudo no despertar”, dando outra visão do sentido conceitual do andarilho 

urbano. 

Leyla Perrone Moisés vai colocar essa experiência como “a atmosfera 

política opressiva e a impressão de sonho desperto, experimentada pelos 

habitantes da cidade, divididos entre a fascinação e o medo” (p. 129).  E lança 

essa reflexão como uma “proposta de um método original de conhecimento 

histórico” (p. 129) que se daria através do conceito de imagem dialética: uma 

“curiosa aliança estabelecida por Benajmin entre o conhecimento pela via da 

consciência e pelo conhecimento do inconsciente, entre a crítica marxista e o 

sonho” (p. 129-130). 
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Por intermédio de seus audiovisuais, Jomard expressa essa vontade de 

dialogar com os espaços públicos, no sentido benjaminiano de imprimir uma 

dialética do despertar. É por isso que há os inventários, a partir das raízes sociais, 

dos marcos zeros, jogando com os limites para conscientizar ou contribuir com a 

polifonia cultural. E, para isso, as cidades e os indivíduos, os tempos e os espaços 

podem e devem se confundir, no sentido de produzir debates e, 

consequentemente, atualizações. Seria nesse espírito que o pensamento 

jomardiano procura através de suas obras audiovisuais expressar a liberdade de 

realização, que assume a transgressão como a poética precisa para dialogar com 

os outros discursos. 

Essa práxis dialética – observada também, de certa maneira, na obra 

audiovisual de JMB - é uma tentativa de “montar na cidade empírica a cidade 

sonhada” (ROUANET, 1992), num intenso jogo de significações urbanas com as 

dimensões espacial e temporal. O flâneur passeia pela cidade que se apresenta 

para ele como paisagem, natureza – mas, ela também o envolve como se fosse 

um quarto e continua estabelecendo mais diálogos do presente com o passado, 

dos vivos com os mortos, das ruínas com as mais sólidas arquiteturas. Ele 

interpreta as fisionomias na multidão e se perde no meio dela; ele está em casa, 

na cidade, mas ao mesmo tempo é um estrangeiro dentro do seu próprio lar. E, a 

partir desse personagem, podemos identificar algumas das relações entre JMB e a 

urbanidade. 

 
3.1 As cidades de JMB 

Há um amplo universo criativo, afetivo – e sempre polêmico e dissonante - 

em torno de JMB e de sua obra, que foram construídos pela e na malha urbana, o 

que pode ser observado a partir de leituras sobre as atividades e a personalidade 

de Jomard. Ele sempre busca, com o olhar de alegorista da cidade, ser tão 

caleidoscópico quanto o espaço urbano. É intimidade miXturada - como gosta de 

dizer JMB - às ansiedades coletivas, procurando as situações-limite e até as 

antigramaticais. 

Jomard Muniz de Britto é um artista multimídia por excelência - no sentido 

de penetração nas membranas da urbanidade - porque ele sempre atuou por meio 
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dos artifícios que foram possibilitados à sua produção audiovisual. Estando num 

contexto periférico de capitais de Estados do Nordeste brasileiro – Recife, João 

Pessoa e Natal -, começando em 1974 durante a ditadura militar, com toda 

censura artística e precariedade de equipamentos. Permanecendo, até os dias de 

hoje, na guerrilha diária pela livre criação artística e pagando o preço do 

amadorismo.  

Mas, essa é uma atitude profissional consciente, porque apesar de atuar 

com amadores, o que há de fato é uma opção estético-ideológica. Nessa batalha 

diária de um cronista da cidade que interpreta poeticamente suas mazelas e 

produz artefatos críticos por meio de textos xerocados, de livros, de produtos 

audiovisuais, de projetos fonográficos, entre tantos outros, o que move Jomard é 

estar agindo ou interagindo com suas produções no dia-a-dia da cidade. JMB 

nunca se deixou reprimir pelos desafios apresentados pelas cidades em que ele 

esteve presente de forma mais atuante com suas produções audiovisuais. Mas 

também, não deixando de absorver influências de outros espaços urbanos do 

mundo. 

Nesse sentido de estar presente e atuando na cidade, JMB sempre 

estabeleceu articulações com grupos sociais procurando intervir no espaço 

urbano: incentivando e se engajando em produções audiovisuais independentes, 

nas Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba; bem dentro do 

movimento tropicalista no Nordeste brasileiro e dos inventores do Poema 

Processo no Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro; dos grupos de teatro como o 

Vivencial de Olinda; fazendo discos como o Pop Filosofia – O que é isto? (1997), 

com uma série de músicos pernambucanos, entre eles Aristides Guimarães, 

Tonico Aguiar e Marcílio Lisboa; incluindo-se ainda como aluno especial dos 

Mestrados de Comunicação, História, Letras e Antropologia na Universidade 

Federal de Pernambuco. 

As cidades mais filmadas são as capitais, pernambucana e paraibana, o 

que é facilmente compreendido pela proximidade – 120 km separam as duas - e 

também pelas circunstâncias do contexto histórico - Jomard nasceu, estudou e 

iniciou sua carreira docente no Recife, quando sofreu as restrições do regime 
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militar brasileiro, sendo aposentado prematuramente da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), aos 27 anos de idade. Apesar de aposentado pelo primeiro 

Ato Institucional, continuou lecionando na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) até ser decretado o AI-5. Ele só foi retornar às salas de aula com a 

Anistia. 

Jomard é um artista pernambucano que optou por viver e produzir em sua 

cidade de origem, Recife, mesmo sabendo que “se você mora no Rio e em São 

Paulo há mais possibilidades de se entrar no circuito nacional do que se morando 

aqui” (2003, p. 5). Esse é um ponto importante da sua vida e obra. Paulo Cunha 

Filho falou bem dessa atuação jomardiana, como sendo ele um daqueles que 

preferem mudar o lugar em vez de mudar de lugar (2004). “Não se vive 

impunemente no Recife, em João Pessoa ou em Natal, você tem que assumir 

isso, o ônus disso, por covardia ou por qualquer coisa ou por medo de não fazer 

sucesso numa cidade maior” (2003, p. 5), essa foi e é ainda a opção de JMB.  

O que pode soar com um quê de regionalismo ou bairrismo, no sentido de 

resgate e manutenção das raízes pernambucanas e nordestinas, em JMB está 

mais para uma renovação crítica através dos questionamentos poéticos e políticos 

presentes em seus audiovisuais, e nas outras linguagens e suportes que Jomard 

utiliza e usou. Essa decisão em continuar vivendo e atuando de forma mais direta 

na sua terra natal carrega uma menor repercussão pelos meios de comunicação, 

concentrados no Sudeste brasileiro, mas também reflete a postura de mudar o 

lugar e com o lugar através da vivência necessária para isso.  

Como bem definiu Wills Leal quando analisa o filme Esperando João 

filmado na Paraíba no ano de 1982, em JMB “suspende-se o real para se 

relembrar a vida, as coisas, a cidade, como se vivêssemos uma eterna ilusão, em 

passe de mágica, optando-se pelo sonho, um sonho-vida” (1989, p. 255). Esse é o 

sentido jomardiano do flâneur, aquele que agita o cenário urbano com o propósito 

de criticamente - sem deixar de lado os envolvimentos emocionais - contribuir para 

o desenvolvimento das cidades - perambulando pelos becos, conversando com 

um transeunte, observando as casas, as fachadas, as obras recentes, as ruínas. 

“Pela inclusão da barbárie nos processos civilizatórios. Ruína para todos” 
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(BRITTO, 2005, p.7) - numa perspectiva de observador participante ou de amador 

antropológico. 

As cidades foram representadas pelas produções audiovisuais de Jomard 

Muniz de Britto em vários níveis de análise textual. Ou como cenário de seus 

projetos, pois JMB sempre procurou interagir nos espaços ora com performances, 

ora com happenings onde a coletividade é tomada de assalto para a trama 

jomardiana. Nas encenações pelo meio das ruas realizadas entre o autor e o 

grupo teatral Vivencial de Olinda, essas características se mostram mais fortes.  

Os espaços urbanos também funcionam, nos audiovisuais de Jomard, 

como motes ou como atores da narrativa fílmica. Em vários filmes, esses aspectos 

ficam evidentes, pois muitos deles carregam nos títulos os nomes das cidades, 

como: Recinfernália, Arrecife de Desejo, Noturno em (Ré)cife Maior. Nessas três 

obras, a cidade de nascimento de JMB fica em evidência; em outras também: 

Anjos e Demônios do Varadouro, Paraíba Masculina Feminina Neutra, a trilogia da 

Madame Bayeux, todos esses audiovisuais retratando o Estado vizinho de 

Jomard, Paraíba, e sua capital, João Pessoa. 

Essa postura jomardiana remete a uma indagação sobre a existência 

estética de uma arte pernambucana, feita por Frederico Morais - escrevendo para 

O Globo – quando ele questionou através das obras de José Cláudio, de Paulo 

Bruscky e de JMB se haveria uma possível escola pernambucana. Segundo 

Frederico, essa arte teria uma forte característica – usando o raciocínio de José 

Cláudio - de seguir “rumo próprio, talvez por instinto de defesa, despertada pelo 

invasor, por espírito de independência”, o que cativou o jornalista por sua 

“sensibilidade viril” (1983).  

Esse traço cultural de luta marca o cinema jomardiano e reflete bastante a 

necessidade em descentralizar as vanguardas nacionais, concentradas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, para dar vazão a um país com sua diversidade em 

evidência estética. “O Brasil é mesmo demasiadamente plural, polivalente, 

patrimonial, polimórfico e parodial”, é como o próprio Jomard sintetizou esse 

sentimento num fragmento encontrado no artigo de Frederico Morais.  
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Jomard detalhou mais esse contexto nordestino, relatado a Frederico 

Morais, falando sobre a experiência de Caetano Veloso – dizendo, numa 

linguagem futebolística. que ele “goleou de cabeça contra o campeonato cultural 

dos cariocas versus paulistas, driblando as centralizações usp/puc/pasquinianas e 

chutando pelas raízes da desprovincianização”.  

Mas, diferentemente de Caetano Veloso que teve de sair da Bahia para Rio 

de Janeiro e São Paulo, JMB optou ficar no Nordeste para trabalhar com os meios 

de comunicação e com os artistas e intelectuais, mas principalmente com o 

público nordestino, de uma forma mais ativa e direta, no sentido de ajudar a 

desenvolver e vivenciar essas mudanças sociais. E também como forma de 

justificar sua condição de artista que optou em permanecer em sua cidade, apesar 

dela propiciar menos suportes técnicos e de pessoal para suas atuações como 

profissional. 

O território das cidades nordestinas onde JMB tem maior afinidade não 

restringe a atuação desse crítico incansável, que, com suas atuações a partir da 

perspectiva das micropolíticas foucaultianas,  não deixa de atingir seu alvo maior 

que é a cultura brasileira em toda a sua complexidade territorial. Esse aspecto 

pode ser observado em suas últimas três produções audiovisuais intituladas a 

partir de um texto do autor, de circulação marginal, chamado: Aquarelas do Brasil. 

E também pode ser retomado a partir do superoitista Palhaço Degolado, em que 

JMB faz uma crítica feroz aos ícones da cultura brasileira do século XX, 

começando pelo contexto da cidade do Recife, passando pelos vizinhos 

nordestinos, chegando, enfim, aos paulistas e cariocas que detêm o poder de 

serem os porta-vozes da cultura do País, indo até alguns intelectuais 

internacionais. 

E, indo mais adiante ainda, pode-se também relevar a contribuição reflexiva 

das obras jomardianas para a construção do conhecimento da cultura mundial, 

pois, como já evidenciaram os textos de Robert Stam e Ella Shohat (2006), os 

estudos culturais apontam para uma descentralização do olhar europeu na 

reflexão da malha cultural ocidental. Isso mostra a necessidade de estudos nessa 
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perspectiva periférica para “entender as negociações específicas que envolvem a 

cultura visual nas fronteiras pobres do capitalismo” (CUNHA, 2006, p. 224).  

 

3.2 A cidade do Recife 
Recife é o principal cenário e é também um dos temas mais marcantes dos 

audiovisuais de Jomard Muniz de Britto. São muitos os títulos que remetem à 

capital pernambucana, como já foi dito anteriormente. Também é bem ocorrente o 

uso do espaço urbano como encenação. A cidade sempre está presente de 

alguma maneira no discurso fílmico jomardiano. Em sua cidade de nascimento, o 

artista pernambucano filmou as ruínas, o centro comercial da cidade, as favelas, 

os prostíbulos e os bares, procurando sempre dialogar com a urbanidade e suas 

mais diversas interpretações e realidades. JMB se envolve com os espaços 

urbanos de uma maneira complexa, recorrente, íntima, vital, crítica – 

inevitavelmente, incorporados em suas formulações discursivas.  

A partir dos produtos audiovisuais de Jomard, é possível compreender que 

não há uma simples intenção de documentar a cidade e as pessoas que vivem 

nela. Um bom exemplo é o filme Alto nível baixo, de 1977. Por meio das imagens 

de Celso Brandão são apresentados o prédio da Sudene – Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - e uma favela que existia ao lado da Instituição – 

ambos na capital pernambucana. O que a princípio pode parecer um registro 

memorialista ou documental mesmo, é, na verdade, um discurso carregado de 

forte crítica social, pois JMB não deixa de observar, analisar, interpretar e 

expressar as facetas da urbanidade, seus monumentos e suas misérias. 
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FIGURA 46 – Pelos corredores da Sudene 

FONTE – ALTO NÍVEL BAIXO (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

O filme é enlaçado em vários níveis da linguagem visual e sonora.  Alguns 

aspectos podem ser levantados para pontuar a análise no que diz respeito à 

imagem e ao som. A movimentação da câmera, enquanto Celso Brandão filma os 

corredores no interior do prédio (FIG. 46), oferece a sensação de uma pessoa 

cambiando, perdida e assustada, pelo edifício da sede da Sudene - de arquitetura 

modernista ou tropical brasileira de 1968, feita por admiradores do “pensamento 

de Lúcio Costa e da arquitetura de Niemeyer”8 (COSTA, 2008). A câmera olha 

para todos os lados dos corredores, que parecem não ter fim. Há uma música 

orquestrada em estilo modernista atonal também, tocando forte nessa cena do 

audiovisual, o que também suscita algumas questões analíticas.  

As sonoridades da música dialogam bastante com o movimento da câmera 

e com os sentidos que carregam a arquitetura do edifício. As timbragens 

eletroacústicas, experimentando livremente as combinações melódicas em 

dissonâncias harmônicas, dão um clima frenético, e ao mesmo tempo sombrio, de 

suspense, que oferecem uma combinação interessante com o andamento das 

imagens. A sensação é de alguém que, de certo modo, investiga aquela estrutura 

imponente do prédio da Sudene - apesar de toda a movimentação da câmera 

                                                 
8 Disponível no http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp479.asp 
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junto com a sonoridade, que despertam um certo ar inquieto, às vezes de fuga, 

outras vezes de procura. 

 
FIGURA 47 – Moradores da favela 

FONTE – ALTO NÍVEL BAIXO (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

Essa busca dentro dos corredores da Sudene é entrecortada na projeção 

por tomadas feitas na favela (FIG. 47). As cenas foram filmadas em frente a uma 

casa de estruturação precária, que se situava ao lado do prédio moderno: casebre 

versus edifício-monumento da Sudene. As pessoas se organizaram em frente à 

casa com a câmera posta entre os varais de roupas, filmando, em plano aberto, a 

casa inteira. Os cortes mostram a favela em preto-e-branco e o silêncio também 

toma conta dessa suposta procura da câmera. São dois aspectos que podem dizer 

bastante: contradições sócio-culturais? paradoxos da miséria ancestral versus 

planejamento desenvolvimentista? O prédio da Sudene havia sido inaugurado 

nove anos antes da realização do audiovisual de JMB. E o órgão carregava a 

desafiante tarefa de desenvolver toda a região nordestina. Foi o problema da seca 

que impulsionou sua criação por Celso Furtado. Então, nada mais contraditório do 

que haver uma instituição com essa importância, ao lado da mesma pobreza que, 

de certa forma, impulsionou a sua concepção.  

A mudança do colorido para o preto-e-branco e do som para o silêncio 

necessita de mais considerações. A cor no cinema significa o desenvolvimento, o 

progresso tecnológico das películas. O som aliado à imagem também caracteriza 
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esse avanço. Apesar de o silêncio ser acompanhado por uma leve microfonia-

ambiente dos equipamentos precários de gravação da época, o que também pode 

ser lido como uma interferência de um ambiente no outro, do prédio moderno da 

Sudene na favela - um resquício das distorções da música moderna no silêncio 

em preto-e-branco da favela. A cor só invade o espaço da favela quando a câmera 

que estava dentro do prédio avista a favela de cima da Sudene.  A partir desse 

encontro, a câmera vai andando ao redor do edifício para ver com os próprios 

olhos o que estava acontecendo na área, a partir do ponto de vista de quem está 

em cima do prédio (FIG. 48). 

 
FIGURA 48 – Vista da favela do prédio da Sudene 

FONTE – ALTO NÍVEL BAIXO (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

Essa invasão, permeabilidade, fluidez dos espaços sonoros e imagéticos 

pode dizer muito sobre esse caráter transgressor de JMB e de seus produtos 

audiovisuais. É uma construção por meio da linguagem fílmica que dialoga com 

polaridades - lidando com paradoxos. No caso específico, a ironia de existir uma 

instituição para o desenvolvimento, não só da cidade, mais ainda ambicioso da 

Região Nordeste – em todos os aspectos: sociais, econômicos, culturais – ao lado 

da pobreza. Isso constitui uma poética em grande potencial para artistas como 

Jomard. Não pelo puro engajamento político de denunciar à sociedade suas 

mazelas, pois, como já disse Caetano Veloso, no caso da arte “o engajamento não 

se dá por essa via”, se dá “pela via do seu engajamento com aquilo que você faz”, 
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o que seria “tentar viver mais completamente, mais intensamente o significado 

daquilo que você está fazendo” (1980, p. 108). Há uma vontade de “cotidianizar a 

política ou de politizar o cotidiano” (p. 111). É nesse sentido que caminha a crítica 

jomardiana.  

Estando sempre aproximando os espaços públicos dos privados, Jomard 

Muniz de Britto negocia e às vezes também contorce os paradoxos íntimos e 

coletivos - que sempre se misturam pela própria movimentação vital do artista. 

Nesse aspecto mais existencial, observa-se o movimento que é feito para 

desenvolver essa práxis dialética da flânerie engajada em também mudar de 

alguma forma as cidades em que se vive, mesmo que seja pelas vias mais 

marginais. 

Todas essas escolhas do autor ao longo do discurso narrativo, a partir 

desse filme escolhido para a análise, demonstram como a flânerie pode se 

expressar nos trabalhos audiovisuais de JMB. Na tentativa de ler e problematizar a 

cidade em imagem e som, ambientados num contexto específico de fortes 

contrastes de um centro urbano periférico, como é o caso do Recife na realidade 

do Nordeste brasileiro da década de 70 do século passado.  

Vários outros filmes de Jomard poderiam ser escolhidos para servirem de 

argumento para essa temática. Houve uma escolha por parte do pesquisador e 

das interpretações apresentadas mediante as leituras feitas do projeto audiovisual 

Alto nível baixo de JMB. Outros filmes, como já foi dito anteriormente, carregam a 

cidade do Recife no título. O que fica em evidência que outras análises possam 

ser realizadas, como a que será desenvolvida, abaixo, aprofundando mais ainda a 

temática da capital pernambucana. 

 
3..2.1 Arrecife de desejo 
 Esse, talvez, deva ser o filme de JMB que mais aprofunda na questão da 

urbanidade, pois carrega essa tendência em toda a sua concepção. “A cidade do 

Recife – tão exaustivamente decantada em prosa e verso, canções e discursos – 

possui, agora, uma outra poeticidade” (1995, p.1), relato do próprio Jomard em 

texto escrito especialmente para o lançamento do filme. O audiovisual é fruto do 
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livro de mesmo nome, lançado no ano anterior pelo autor com ilustrações de João 

Denys. Mais um fato que ratifica essa relação tão estreita entre a palavra escrita e 

as obras fílmicas de JMB – porém diferentemente do Palhaço degolado, em que o 

texto foi ser registrado num livro 25 anos depois. Arrecife de desejo percorreu o 

sentido contrário e, no ano seguinte da publicação do livro, foi registrado em 

audiovisual.  

 O nome do filme carrega ainda um caráter intertextual ou abismal bastante 

significativo, pois o título completo é Arrecife de desejo ou o palhaço redegolado, 

sendo uma referência explicita a outra obra do autor – analisada no capítulo 

anterior. Algumas leituras podem ser feitas  a partir dessa colagem interna de 

JMB. Há uma carga simbólica pesada no redegolamento do mesmo palhaço já 

degolado em 1977, mas que ainda continua, em 1995, sendo recastrado – numa 

ação repetida, que pela lógica do degolamento não deveria acontecer de novo, 

pois a cabeça já havia sido cortada. Jomard situa a obra nos sólidos arrecifes da 

capital pernambucana, mexendo com os mais profundos e marginais desejos da 

cidade “desejante pelos desejos (sempre) do Outro” (BRITTO, 1994, p. 13). A 

cabeça do palhaço sempre se renova e renasce, o que pode ser interpretado na 

tensão simbólica do redegolamento. Apesar dessa renovação ou renascimento, o 

palhaço persiste em seu movimento transgressor, que ainda é motivo de 

interdição ou mesmo de reinterdição. Dessa vez, as estruturas que engessam o 

pensamento não são mais da Casa da Cultura e dos intelectuais do Palhaço 

degolado, mas a própria cidade em semelhança escrita e geográfica com as 

rochas dos mares (FIG. 49) e da capital pernambucana (FIG. 50). 
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FIGURA 49 –  Arrecifes 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 

  
FIGURA 50 –  Recife 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
 O filme tem um roteiro bastante definido em sua proposta de ser uma 

combinação de imagens da capital pernambucana, captadas por Carlos Cordeiro – 

chegando também ao Carnaval de Olinda –, com a narração do texto do livro por 

JMB, além das intervenções de Isaac Costa - que compôs melodias vocais e 

harmonias no violão para alguns dos textos do livro. A edição do audiovisual foi 

realizada por Edson Vilar, sendo o produto mais longo de JMB – um média-

metragem de 41 minutos –, que sempre teve preferência por curtas. 
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FIGURA 51 –  Reciferido 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 52 –  Recifresta 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 53 –  Recifeliz 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
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 O autor propõe “uma outra poetiCIDADE – Reciferido (FIG. 51), Recifresta 

(FIG. 52), Recifeliz (FIG. 53) – explodindo, absorvendo-se e arriscando-se em 

outros neologismos, desta vez de cunho audiovisual”. Nesse trecho, é notável o 

movimento transgressor da proposta audiovisual de JMB - desejando o risco 

audacioso da renovação no palco urbano -, como um agente, dotado de “imagens 

em movimento e palavrações” (Idem), que quer mexer e sacudir as estruturas 

mais sólidas dos discursos citadinos.  

As imagens mostradas, acima, exemplificam bem essa relação encontrada 

em alguns dos produtos jomardianos entre a escrita e sua estilística audiovisual. 

São neologismos com os sentidos da palavra e da cidade. Jogos de linguagens 

com a urbanidade, os registros audiovisuais do centro da cidade e as palavras 

escritas na tela.   

Nessa proposta dialógica com a cidade do Recife, JMB mostra um grande 

panorama de “contra-imagens do cartão-postal”, enfrentando os “fantasmas da 

memória em textos”, além das “vanguardas e das retaguardas”, num “roteiro de 

citações e transgressões intermináveis”. Mas, ao mesmo tempo “autocriticando-se 

por todos os rótulos, pós e buracos, metonímias e metáforas do desejo ardente 

adormecido e amanhecendo” (Ibidem).  

JMB usa a carga simbólica das palavras: pó(s) e buraco(s), para criar 

intrigantes imagens do pensamento urbano. A primeira pode ser lida como a 

fragilidade da estrutura sólida do arrecife de desejo, virando poeira sem 

imponência – mas, que também impregna os espaços com sua vasta quantidade 

de corpos pulverizados e misturados. E no plural – pós – carrega uma ligação com 

a chamada pós-modernidade e toda a sua instabilidade conceitual.  
Segundo a perspectiva pós-moderna, à medida que o ritmo, as 
dimensões e a complexidade das sociedades modernas aumentam, a 
identidade vai se tornando cada vez mais instável e frágil. Nessa 
situação, os discursos da pós-modernidade problematizam a própria 
noção de identidade afirmando que ela é um mito e uma ilusão 
(KELLNER, 2001, p. 298). 
 

Apesar dessa aproximação conceitual, JMB não demonstra falta de 

profundidade ou coerência, atribuídas à cultura pós-moderna. A instabilidade faz 

parte da postura jomardiana – mas sempre aliada a propostas pedagógicas, 
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didáticas, de métodos. É mostrando a fragilidade das coisas que essa noção do pó 

ou pós atua no texto audiovisual do filme, mas essas dimensões aumentam as 

possibilidades de misturar tendências, idéias, imagens, sons e culturas por meio 

do pensamento libertário. 

Por sua vez, o buraco(s) seria o espaço entre lugares que dão, muitas 

vezes a sensação vertiginosa de abismos. De uma maneira mais ampla, esse 

movimento de narração puxando narração caracteriza a noção de abismo na 

linguagem, num verdadeiro jogo de encaixes, sendo uma multiplicidade de 

narradores, de figuras, de textos, de discursos e de temas. Enfim, encontramo-nos 

diante daquilo que Lucien Dallembach (1977) conceituou como mise en abyme. 

Ou,  como Jean Verrier (1976) intitulou em um artigo: o relato refletido. O  

“romance e seus espelhos, a obra na obra, a obra sobre a obra, metáforas 

transfrásticas” (Idem, p. 33). Conceito transposto para o domínio da representação 

do texto literário por André Gide. Como revela Jean-Claude Bernadet em seu texto 

sobre 8/12 de Fellini: “(...) é Paludes de Gide, já que nele encontramos um 

romancista que está escrevendo Paludes (...) lembremos que Gide está entre 

aqueles que usaram a expressão ‘construção em abismos’” (1977, p. 222). 

Abismo é um termo que vem do grego (“sem fundo”) e que do latim abyssus 

deriva para abismo. A nomenclatura era empregada no estudo dos brasões 

(heráldica); o abyme (abismo) era uma reprodução em miniatura, no centro do 

escudo, da sua própria forma total, o que dava uma sensação de repetição infinita 

do mesmo (MAIA, 2007).  

Os jogos de espelhos dentro da narrativa, para o leitor ou espectador mais 

atento, permitem alternar os momentos de realidade da vida com os da realidade 

da obra de arte: uma recriação da experiência da vida real imiscuída à experiência 

criativa e estética. 
“Relato interno”, “duplicação interior”, “composição em abismo”, 
“construção em abismo”, “estrutura em abismo”, “narração em primeiro e 
segundo graus”. Todas essas denominações se referem, em português, 
a uma técnica narrativa, inspirada originalmente em procedimentos 
encontrados nas artes plásticas (pintura) e que, posteriormente e com as 
adaptações necessárias à especificidade de cada forma de arte, chegou 
à literatura e ao cinema. Tal técnica consiste em colocar uma história 
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dentro da história, como um enclave – uma narração secundária que de 
algum modo se desenvolve a partir da ficção original (Idem)9. 
 

Aparece como dimensão última dessa mise en abyme a fronteira da própria 

escritura, já em vias de fundar uma poética, o texto instituindo o texto. No interior 

da escritura abismática, cada elemento contém a sua projeção, isto é, a fronteira 

do seu reverso. Assim, o território vai perdendo os limites demarcados. Existem 

dois conceitos de fronteira – o conceito da fronteira como barreira e o conceito da 

fronteira como ponto de comunicação -, isto é, limite e ponte de contato, ao 

mesmo tempo. 

Essa noção de abismo representada pelo buraco no audiovisual é uma 

tentativa de jogar com os vários planos e dimensões desse discurso sobre a 

urbanidade recifense – em que JMB tenta, a seu modo, capturar todas as 

perspectivas possíveis e improváveis, sendo elas: novas, velhas, íntimas, 

públicas, marginais, aristocráticas, políticas, históricas.  

 
FIGURA 54 –  Gustavo Krause 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

O filme usa “todas as citações da ‘reflexão emotiva’ em tempo simultâneo: 

De Aroeira a Tomás Seixas e Paulo Fernando Craveiro; de Capiba a Túlio Carella; 

de Badia e dos pierrôs de Sevy e Carlos Pena ou Manuel Bandeira” (BRITTO, 

1995, p. 1), com declamações de Paulo Brás, do então ministro Gustavo Krause 

(FIG. 54) e do músico Alceu Valença. 

                                                 
9 Disponível no http://glossolalias.blogspot.com/2007_02_01_archive.html 
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JMB segue indicando “outros símbolos para uma BRICOLAGEM 

audiovisual: humor pela veia do lirismo ardendo em sátira, ironia com leve 

sarcasmo, brincadeira sem chororô nem chocadeira”, sendo, dessa forma, uma 

outra poeticidade ou “uma alternativa para a sisudez e solenidade da maioria dos 

poetas que transporta, ainda e sempre, a AURA sagrada, sublime e 

transcendental da poesia eterna” (Idem). Evitando as formas ou caminhos mais 

fáceis ou legitimados, o discurso de JMB se tece nos limites dos espaços menos 

prováveis, ao comodismo cultural. 

 
FIGURA 55 –  Favela 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 
FIGURA 56 –  Ponte 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

O percurso das imagens começa no bairro do Recife Antigo, transitando 

toda a sua geografia de contradições: “Cruz do Patrão, Marco Zero, Favela do 

Rato, Bolsa de Valores, Fábrica Pilar, Forte do Brum, San Francisco, Gambrinus, 
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Savoy, Pátio de São Pedro – até chegarmos à Praça Maciel Pinheiro, de Clarice 

Lispector e dos meninos de rua”. São bares, favelas (FIG. 55), monumentos 

históricos, além de pontes (FIG. 56) e becos. 

 
FIGURA 57 –  Carnaval em Recife 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 

 

 
FIGURA 58 –  Carnaval em Olinda 

FONTE – ARRECIFES DE DESEJO (Sonovídeos DVD Produções, 2003) 
 

Essa realidade é contrastada com as imagens e os sons do carnaval no 

Recife (FIG. 57) e em Olinda (FIG. 58), com “papangus redegolando-se pela Casa 

da Cultura” – redimensionando o sentido de sua obra anterior ao contexto desse 

projeto audiovisual. São “imagens panorâmicas de câmera, fusões, imagens 

solarizadas” (Ibidem) no ritmo fervente da festa, sendo o contraponto com as 

imagens noturnas e as contra-as-luzes das cenas no bairro do Recife Antigo – que 

é uma ilha ligada por algumas pontes, marco zero da cidade, onde funciona o 
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porto fundador da capital pernambucana, carregando, dessa forma, o símbolo de 

nascedouro da cidade.  

 Outro ponto importante a ser observado nesse produto audiovisual é seu 

formato em VHS, que fez JMB dizer que se tratava do “novo kinevídeo sobre a 

cidade do Recife”, pois “vem suscitar um outro jogo de linguagens: entre o cinema 

e o vídeo; do artesanato da escrita falada ao computador da ilha de edição; dos 

efeitos e ‘cacos’ da oral teatralidade cotidiana”. O que o autor quer defender é que 

tudo pode ser produto audiovisual, independentemente da bitola que se esteja 

usando, sendo “impossível não ‘desconstruir’ todas as heranças do Cinema Novo 

por intermédio do Super-8 na boca do lixo urbano” (Ibidem). É um atestado da 

relevância crítica de produtos marginalizados pela baixa produção tecnológica. 

Com essas propostas, Jomard tenta tirar o glamour da atividade cinematográfica, 

que sempre esteve ligada à produção industrial e, consequentemente, a altos 

padrões de investimento. Na linha glauberiana, JMB assume - com toda força e 

vontade - o discurso da estética da fome, suburbana, sem preconceitos estéticos – 

tendência tropicalista.  
 

3.3 Paraíba 
“Poucos intelectuais deram uma contribuição tão positiva ao cinema da 

Paraíba como o pernambucano Jomard Muniz de Britto” (1989, p. 237); assim 

também começa o pesquisador paraibano Wills Leal no capítulo que trata de JMB 

e suas obras audiovisuais.  Leal trata, em particular, no artigo, da primeira trilogia 

jomardiana na Paraíba - rodados ainda em Super-8: Esperando João, A cidade 

dos homens e Paraíba masculina feminina neutra. Os dois primeiros foram 

realizados e filmados por JMB, porém o terceiro contou com fotografia e câmera 

de Rucker Vieira. “Ao realizar, em 1982, três filmes sobre João Pessoa, homem e 

cidade, Jomard comprova o alto nível de criação cinematográfica que alcançou” 

(1989, p. 237), elogia Leal dessa maneira a relação flánerie de JMB em articular o 

espaço urbano e o privado. E ainda considera a importância dessa relação entre 

as duas capitais mais próximas do território brasileiro, Recife e João Pessoa – 120 

km separam as duas -, fazendo uma ressalva ao fato de Jomard, antes dessas 
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realizações na Paraíba, ter “uma dezena de obras rodadas em Pernambuco” 

(idem). 

Leal procura mapear a linguagem audiovisual do Esperando João, como um 

filme “sem começo, meio ou fim”, que “também não é cinema de imagem, pois é 

só fragmento (s) de um roteiro amoroso, falando por imagens”. Seria “mais um 

discurso de metáforas, poesia concreta, jogos de contrastes (éticos, filosóficos, de 

cores)” (1989, p. 237). Wills Leal leva adiante a análise do primeiro audiovisual de 

JMB na Paraíba e, na tentativa de qualificar a experiência fílmica jomardiana,  faz 

uma interessante interpretação do processo criativo do autor: 
O filme é mesmo uma fricção histórico-existencial, uma experiência de 
vida de arte de amor, do seu autor. É um filme de autor, em todos os 
sentidos: como idéia, como forma, como concepção, como discurso. 
Discurso político, ético, moral, sexual. Há em cada cena, em cada cor, 
em cada ângulo, uma metáfora, um conjunto de símbolos. Tudo é 
simbólico: a linguagem só vale enquanto é supersímbolos. As palavras, 
a imagem em si, perdem seu valor visível, audível: temos que sentir seu 
papel no discurso (fragmentado) da narração amorosa. O que importa é 
o cinevida, ou melhor, a vida apresentada pelo cinema. Estamos aí 
diante de um homus filme – as especificações humanas ficam nas 
determinações da superorientação da arte (1989, p. 255). 

 
Essa explanação ajuda bem a entender como se dá o embate entre o autor 

e os espaços urbanos. JMB está sempre em combate com os signos e nas 

cidades que eles tomam o palco de assalto – uma escolha recorrente nos filmes 

de Jomard. O que acontece é que “há mais de 30 anos Jomard colabora, ajuda, 

faz a cultura cinematográfica paraibana”. Além de ter escrito “nos jornais, fazia 

palestras, tomava parte nos cursos”, sempre demonstrando “o seu valor, como um 

perfeito animador, um inovador cultural”, pois ele procurava “provocar discussões 

culturais, criar grupo e escolas e atualizar a todos” (p. 254).  

E a capital da Paraíba, por ter essa riqueza simbólica de ser uma cidade e 

uma pessoa que existiu, de fato, serviu de trama para JMB contribuir criticamente 

com o imaginário paraibano. Como bem disse Jomard - em citação no livro de 

Wills Leal sobre o filme Esperando João - que ele procurou dar uma outra versão 

– mais livre - do romance trágico entre João Pessoa e Anayde Beiriz (aparecendo 

em sete personagens, entre homens, mulheres e travestis): “O filme se materializa 

percorrendo os espaços demarcados pelo particípio presente pessoense: 
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esperando. Suportando e provocando esperas, expectativas, esperanças” (p. 257). 

É como disse Wills Leal, numa passagem anterior, há também nessa trilogia uma 

relação forte entre os homens e os espaços urbanos, onde está intrínseca a visão 

de JMB “sobre os modos e formas como encarou João Pessoa personagem e 

como cidade” (241). 

O que se percebe é como JMB procurou atuar na Paraíba, contribuindo 

criticamente - como um “ensaísta cinematográfico” (p. 257) - e inventariando 

novos sentidos para a cultura da capital paraibana, por meio das “interpretações 

do autor-cineasta” (p. 255). Sobre a obra final dessa primeira trilogia paraibana – 

Paraíba Masculina Feminina Neutra -, Leal observa bem como Jomard procurava 

fazer com seus audiovisuais, tendo a busca pelo objetivo de “ser um ensaio visual 

de um intelectual que pretende sempre renovar os seus valores, discutir os mitos e 

impor-se frente aos gastos e batidos conceitos sobre o amor, a história, e a 

necessidade de sua contínua reformulação” (p. 255). O sentido da flánerie é de 

quem percebe que “a cidade se ergue como outra, com outros homens, homens 

de uma cidade que quase já se perdeu, perdeu sua memória” (p. 256).  

Outros filmes que refletem bem essa ligação entre essas duas capitais 

nordestinas - inventariada a partir dos produtos audiovisuais de Jomard Muniz de 

Britto - são os que fazem parte da segunda trilogia paraibana de JMB, Madame 

Bayeux (1995). Esses audiovisuais também são importantes porque foram 

rodados em VHS – como Arrecifes de desejo -, marcando uma diferença com a 

primeira trilogia paraibana – filmada em Super-8. Os três foram realizados em 

parceria com o paraibano Políbio Alves e o pernambucano Carlos Cordeiro: 

Madame Bayeux: outra paixão nacional; Chez Barão ou Madame Bayeux no lugar 

do inconsciente e Au revoir, Madame Bayeux.  Bayeux é um município na 

microrregião de João Pessoa. Cidades e prismas. Intercâmbios citadinos: Bayeux 

/Recife. Cidades imaginárias. 

A narrativa audiovisual da trilogia é também uma procura - como acontece 

de forma mais direta no filme analisado anteriormente Alto nível baixo - entre dois 

espaços urbanos, no caso entre o município de Bayeux e o Recife. E, durante 

essa busca proposta pela obra, as pessoas começam a aparecer em primeiro 
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plano da narrativa. A procura pelos limites faz da obra de Jomard “uma obra para 

ser vista /vivida /sentida” (p. 255). E a mistura afetiva entre os homens e as 

cidades, nesses projetos audiovisuais de JMB, acaba por dobrar as fronteiras do 

“cinema de linguagem direta, crua, seca, fria, documental” (Idem). A pesquisadora, 

Andréa Rança, em seu artigo Cinema de terras e fronteiras faz uma consideração 

interessante sobre o campo de atuação do cinema periférico na década de 60-70 

do século passado: 
A fragmentação e a descontinuidade formal, a aparência de 
inconclusividade de certos filmes, tudo isso apontava para uma arte a 
favor da transformação, a favor da necessidade de restituir, pelo 
imaginário um pouco de possível ao Terceiro Mundo. O cinema 
periférico, ou o Terceiro Mundo, remetia a uma geografia específica, a 
uma situação econômica de atraso e opressão que constituía a base 
sobre a qual nasceria uma arte política comprometida e transformadora 
(2006,  p. 395-396). 
 

Essa arte política comprometida e transformadora é tensionada no 

dialogismo proposto por JMB com as formas de urbanidade, romance e prosa, 

documentário e ficção, intimidade e publicidade. Jomard consegue, mediante todo 

esse envolvimento, andar pelos espaços de ambas as capitais nordestinas, na 

busca por dinâmicas de grupos e dialogismos transgressores. Andar investigando, 

admirando paixões.  

E situando JMB por meio da leitura feita por Wills Leal, seus audiovisuais 

têm “o frisson da nouvelle-vague, as loucuras dos filmes de Glauber Rocha, o 

feminismo de Fellini e Passolini e, sobretudo, os apelos formais, o choque visual 

de Dali e Pignatari, num ‘comunismo’ sexual com Sartre, Unamuno e o velho 

Platão” (p. 255), apesar de toda a precariedade ou marginalidade ou amadorismo 

técnico e tecnológico dessas realizações.  
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FIGURA 59 – Bares 

FONTE – AU REVOIR, MADAME BAYEUX (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
FIGURA 60 – Casa noturna gay 

FONTE – AU REVOIR, MADAME BAYEUX (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
FIGURA 61 – Baile de carnaval gay 

FONTE – AU REVOIR, MADAME BAYEUX (Sonovídeos Produções, 2003) 
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FIGURA 62 – Apartamento da classe média 

FONTE – AU REVOIR, MADAME BAYEUX (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
Na trilogia Madame Bayeux, a trajetória audiovisual evidencia essa 

permeação e interligação entre os mais diferentes espaços públicos e pessoas. 

Periferias das capitais nordestinas, bares (FIG. 59), casas de strip-tease (FIG. 60) 

e bailes de carnaval gay (FIG 61), apartamentos de classe média (FIG. 62) e 

estações rodoviárias são os vários ambientes que procuram sempre dialogar com 

o elenco escalado para atuar no filme e com outras pessoas que, por acaso, 

estavam nas locações públicas na hora da gravação. Cinevivendo em trânsito? 

 
FIGURA 63 – Chamando por boy 

FONTE – AU REVOIR, MADAME BAYEUX (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

O que se busca na narrativa audiovisual, nessa trilogia, nunca fica muito 

claro, a não ser quando se interroga por um tal de boy (FIG. 63) ou quando se 

clama pela madame que leva o nome da cidade de Bayeux. É uma interrogação 
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angustiante, desesperada ou até perplexa, que leva a câmera pelos arredores das 

cidades de Bayeux até as casas noturnas e os bailes de carnaval no Recife. 

Jomard procurou caminhar para mostrar com sua câmera o universo dos gays e 

dos travestis. Essa procura por boy e pela madame Bayeux seria o motivo para 

mostrar as cidades marginalizadas pelas condutas sexuais. E o caminho 

percorrido demonstra essa necessidade espacial de preencher os lugares e de 

levá-los à tona aos olhos mais inocentes ou preconceituosos. 

Não importam para JMB somente as grandes lutas sociais, mas também – 

como é mostrado nesses filmes sobre a Paraíba – e, principalmente, as batalhas 

que sejam mais interditadas pelos vigilantes oficiais da cultura e da conduta. 

Nesse panorama marginal das duas capitais nordestinas – no caso da trilogia 

Madame Bayeux - marcadas pelo machismo, como bem atesta o título do 

audiovisual Paraíba masculina feminina neutra – sem pontuação -, é bem clara a 

crítica à sexualidade, percorrendo as cidades. Talvez com o adjetivo “neutra” 

indicando ou provocando uma leitura da pansexualidade, da polimorfia em transe. 

JMB procura mostrar, de certa forma, toda a complexidade da malha urbana em 

posturas das sexualidades. 

O que pode ser observado nessas realizações audiovisuais de Jomard na 

Paraíba é que o autor se envolve na busca pelos segredos, pelos conflitos, pelos 

grandes projetos, pela história e por vários outros aspectos do cenário urbano, 

flâneur das insatisfações, desvios, insubordinações. E mesmo não sendo morador, 

de fato, da capital paraibana, Jomard viveu e ainda vive as mazelas dessa 

urbanidade e, à sua maneira, procurou com esses audiovisuais interpretar e 

contribuir criticamente com a cidade.  

É exatamente o que JMB faz com seus produtos audiovisuais: interpenetrar 

o espaço urbano com os recortes menos prováveis, mas também com as 

aberturas mais ofuscantes e vertiginosas que o limite de sua e nossa leitura 

possam alcançar. As representações não deixam de ter um alcance que permeia 

os vários espaços e as diversas intimidades urbanas. Mas, em propostas de 

conflitos dialógicos entre sujeitos e objetos, ambientes e encenações: cidades e 

prismas tão reais quanto imaginários, sempre em desejo de novas fricções. 
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Jomard Muniz de Britto – mediante a análise de algumas das suas obras 

audiovisuais - procura ligações, laços e contorções que aproximem as pessoas 

com suas intimidades e grupos sociais específicos, ou mesmo com a finalidade de 

tensionar essas relações com os mais diferentes espaços e interesses públicos. 

Fica bastante evidente a importância das cidades nas realizações audiovisuais de 

JMB. 

A partir dessa perspectiva, os audiovisuais foram tensionados para 

inventariar essa proposição de que o olhar expressivo a partir dos espaços 

urbanos pode operar na concepção do pensamento, numa liberação ou 

transgressão do mesmo, entre intencionalidades dentro das tensões de angústia e 

prazer. 
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4.0 A TRANSGRESSÃO DO CORPO  

 
FIGURA 64 –  A comunhão corpórea das Três Graças 

FONTE – TOQUES (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

Dentro desse universo polarizado das sexualidades humanas, Jomard 

Muniz de Britto opera a transgressão sexual por meio da inversão dessas 

polaridades e explodindo os discursos e suas ordens mitificadas. A alegoria das 

“Três Graças” (FIG. 64) greco-renacentistas, que representam o amor (Tália), a 

beleza (Abgail) e o prazer (Eufrosina), funciona como primeiro exemplo do que 

pode ser interpretado a partir das quatro produções audiovisuais que estarão em 

análise, neste capítulo: Vivencial I (1974), Uma experiência didática, o corpo 

humano (1974), Toques (1975) e Jogos Frutais Frugais (1979).   

Nossa intenção é verificar as tensões da sexualidade como modos de 

operacionalidade do pensamento. Para isso, investigaremos como referência os 

sentidos do pansexualismo, numa busca expressiva do que a sexualidade pode 

problematizar como linguagem polifônica - no sentido de embaralhar os gêneros, 

abrindo olhares sensitivos mediante a liberação corpórea dos signos. 

Essa ruptura, por intermédio das experiências sexuais, pode acarretar em 

uma guinada o que pode ser processado como modos do pensamento? Partindo 

do princípio fenomenológico - tudo é posto em variáveis e variação -, pensar é 

experimentar e problematizar. Segundo Deleuze, em seu livro sobre Foucault, “o 

saber, o poder e o si são a tripla raiz de uma problematização do pensamento” 

(DELEUZE, 2005, p. 158). E o corpo atrelado às expressões da sexualidade emite 
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uma forma de pensar, sendo essa contribuição explícita em linguagens ou 

maneiras de apreender e externar essas representações corporais. As propostas 

audiovisuais de JMB operam nesse sentido em que: 
[...] pensar é emitir singularidades, é lançar os dados. O que exprime o 
lance de dados é que pensar provém sempre do fora (desse fora que já 
se precipitava no interstício ou que constituía o limite comum). Pensar 
não é inato nem adquirido. Não é o exercício inato de uma faculdade, 
mas também não é um learning que se constitui no mundo exterior. Ao 
inato e ao adquirido. Artaud opunha o genital, a genitalidade do 
pensamento enquanto tal, um pensamento que vem de um fora mais 
distante do que todo o mundo exterior, logo mais próximo do que todo o 
mundo exterior (Idem, p.158-159). 

 
A partir da problematização feita por Lúcia Santaella sobre o que representa 

a secundidade - o segundo dos três estágios dos modos operantes do 

pensamento sígnico propostos a partir da teoria semiótica de C.S. Peirce -, a 

sexualidade será tensionada na tentativa de interpretar a fenomenologia dos 

filmes de JMB. Essa luta do pensamento realizada pela secundidade contribui 

para a teorização da atitude transgressora proposta por meio da sexualidade 

como modo operante do pensamento – pois é a fase em que o pensar começa a 

tomar corpo como signo: 
A factualidade do existir (secundidade) está nessa corporificação 
material da qualidade como possibilidade de efeito de impressão 
(primeridade). Há um mundo reativo, a percepção sensual, independente 
do pensamento e, no entanto, pensável dos corpos vivos, que se 
caracteriza pela secundidade do índice [...] O índice como real, concreto, 
singular é sempre um ponto que irradia para múltiplos caminhos a 
relação do signo com seu objeto dinâmico. Mas só opera como signo 
quando uma mente interpretadora estabelece a conexão em um desses 
caminhos (SANTAELLA, 2007, p.47- 66). 
 

Essa segunda impressão do pensamento funciona – fazendo uma 

aproximação analítica - do mesmo modo que se dá a relação do pensamento por 

meio da linguagem e do corpo como elemento-pivô da sexualidade. Os caminhos 

que podem ser tomados são múltiplos e dinâmicos. E essa percepção sensual 

pensável dos corpos vivos dialoga com a instabilidade simbólica proposta pelo 

estilo jomardiano. A utilização da categorização peirciana serve para observar 

como o corpo e o pensamento caminham juntos rumo à composição do signo e 

dos arranjos sexuais. A transgressão opera no limite do interior com o fora, por 

meio desse movimento corporificando a qualidade desse efeito em experiência 
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material. E se os signos - dentro da perspectiva peirciana - lutam para se 

corporificar tal como linguagem, o corpo também entra nesse conflito para se 

tornar linguagem.  

Modos operantes do pensamento em contraposição às interdições do 

mesmo, essas barreiras impostas aos signos não cessam de se adaptar para 

combater o que possa ser desviante - dentro da luta dos discursos. As relações de 

força dizem respeito aos elementos, às letras do alfabeto na sua extração 

aleatória, ou, antes, nas suas atrações, nas suas frequências de agrupamento em 

conformidade com as linguagens, sejam elas verbais ou não-verbais. E essa 

temática referente ao corpo sexuado transita por essas castrações do discurso, 

sendo uma das que mais sofrem com essas restrições.  

Jomard Muniz de Britto usa em seu discurso uma experimentação 

audiovisual em que o heterocentrismo ou o padrão heterossexual é 

problematizado. Assumindo uma postura transgressora no modo como produziu 

os audiovisuais, JMB em sua formatividade - ou seja, na dinâmica em tensões da 

forma com o conteúdo - sempre procurou problematizar as representações que o 

corpo suscita na malha social, na perspectiva dos arranjos sexuais. 
A sexualidade não é uma “função exemplar”, tampouco um fenômeno 
universal que seja idêntico em todas as épocas históricas e espaços 
culturais. Isso quer dizer que não se podem tratar os arranjos sociais e 
culturais em torno dela como simples respostas a um imperativo sexual 
biológico ou do desenvolvimento que se expresse em todas as eras e 
lugares. Isso também implica a rejeição da idéia largamente sustentada 
de que a condição humana se define por uma luta inevitável entre as 
necessidades individuais e as proibições sociais, luta esta de aceitação 
sumamente comum como o que caracteriza a arena sexual. 
Contrariando essas visões, afirma-se que a vida sexual se assemelha a 
toda a vida social: é uma atividade provocada pelas circunstâncias 
sociais e culturais, e uma atividade que difere de uma era histórica para 
outra ou de uma cultura para outra (GAGNON, 2006, p. 215). 

 
Podemos explanar mais ainda sobre essa questão da sexualidade como 

uma complexidade que se embaralhou em vários discursos, por diversas razões 

sociais e culturais: 
O que se tem confundido nesse debate é a diferença entre a conduta 
reprodutiva, a conduta de gênero e a conduta sexual. É claro que a 
conduta reprodutiva é organizada, em parte, pelas diferenças biológicas 
entre homens e mulheres, mas a gravidez e o parto são, muitas vezes, 
um componente pequeno da conduta reprodutiva, têm apenas uma 
influência limitada na conduta do gênero e na conduta sexual, e não 
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determinam esta nem aquela, exceto nas culturas que impõem a 
congruência de ambas. Os padrões apropriados de conduta reprodutiva, 
sexual e de gênero são produto, todos eles, de culturas específicas 
(Idem, p. 218). 

 
JMB usa em seu discurso uma experimentação audiovisual em que o 

heterocentrismo é problematizado. Na época em que foram gravados, os filmes 

que continham nudez eram classificados ou rotulados como erótico ou pornô, o 

que descaracterizava  a concepção da obra e do autor - de um projeto sensitivo ou 

de uma fenomenologia do corpo, transcendendo essas representações apelativas 

do erotismo e do pornográfico, sendo mais uma inserção nas propostas 

transgressivas das subculturas da época; a exemplo do beatnik, do hippismo, do 

body art, entre outros. O que se quer debater é o corpo junto à sexualidade como 

mais uma forma de linguagem. O corpo que se intercomunica por intermédio dos 

audiovisuais de JMB expressa sensações, indaga o pensamento e desperta o 

desejo sexual, claro. Dentro dessa rede de relações é onde o autor constrói seu 

discurso, ou antidiscurso.  

Há uma necessidade de refletir sobre os conflitos entre visões de mundo 

que procuram normalizar as condutas sexuais e os padrões de corporalidade 

socialmente aceitos e legitimados. Muitos desses estudos se filiam a uma 

abordagem construtivista e/ou queer no que se refere à sexualidade, gênero e 

corporalidade - propondo uma nova gramática capaz de possibilitar mais 

discussões sobre o tema, para além dos termos consolidados pelas ciências da 

psique e pela medicina oficial, ou mesmo pelos textos jurídicos.  

JMB opera projetos audiovisuais sensitivos sobre a fenomenologia do 

corpo, na tentativa de desconstruir e transcender a divisão dos gêneros sexuais 

entre o masculino e o feminino. Isso pode ser relacionado com a alegoria da 

androginia, que carrega em seu sentido a noção de personificar as tensões 

sexuais em um ser indefinido, que possuiria as duas polaridades em um corpo. 
um indivíduo ser Andrógino, isto é, masculino e feminino, assertivo e 
permissível, instrumental e expressivo, dependendo da oportunidade da 
situação para desempenhar estes comportamentos (OLIVEIRA, 1983, p. 
27). 
 

As identidades ficam instáveis em suas categorias de gênero, que servem 

para  reduzir e homogenizar “um largo espectro de identidades e de práticas 
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identificatórias sexualizadas” (STAM, 2003, p. 290). Com os estudos e teorias 

queer, vem à tona “a idéia de que as fronteiras entre as identidades de gênero são 

altamente permeáveis e artificiais”.  E, a partir dessa fluidez, as posturas ou 

gêneros passaram a ser encarados como “uma performance, uma imitação mais 

do que uma essência” (p. 289). JMB compartilha, muito bem, essas idéias em 

seus quatros momentos audiovisuais destacados. 

JMB procurou questionar a construção cultural da sexualidade para além de 

uma visão naturalista ou essencialista, dando uma maior complexidade na busca 

por posturas mais fluidas, mas não menos politizadas. Esse posicionamento se 

aproxima da teoria e dos estudos queer – dos anos de 1990 -, que têm um sentido 

de: 
superar o impasse a que teriam levado os estudos e movimentos gay e 
lésbico, que, segundo eles, haviam-se transformado, por sua vez, em 
normativos, a partir, sobretudo, da suposição da existência de 
identidades gays e lésbicas mais ou menos fixas e involuntárias e da 
procura de legalização da cidadania e dos direitos destas categorias 
sociais. O movimento queer, como seu nome indica (queer significa 
torto, estranho), propõe-se sempre contra. É um movimento de 
resistência às normas e determinações sociais que pretendem disciplinar 
o erotismo com regras rígidas e preestabelecidas (BARBERO, 2005, p. 
43 – 44). 

 
Empenhando-se por uma leitura crítico-criativa dentro de uma estrutura de 

tensões, como não poderia deixar de ser partindo de uma temática tão polêmica. 

Seguindo uma hipótese de leitura a partir do pensamento de Foucault, essa 

postura transgressiva é problematizada no fragmento abaixo, onde o pensador 

francês faz o prefácio à transgressão (2001) em análise do livro – A história do 

olho (2003) - de George Bataile: 
O século XX terá, sem dúvida, descoberto as categorias análogas ao 
gasto, ao excesso, ao limite, à transgressão: a forma estranha e 
irredutível desses gestos sem retorno que consumam e consomem [...] 
Talvez a emergência da sexualidade na nossa cultura seja um 
acontecimento com valor múltiplo: ela está ligada à morte de Deus e ao 
vazio ontológico que esta deixou nos limites do nosso pensamento; está 
também ligada à aparição ainda vaga e hesitante de uma forma de 
pensamento em que a interrogação sobre o limite substitui a busca da 
totalidade e em que o gesto da transgressão toma o lugar do movimento 
das contradições (p. 44-45). 
 

Essa transgressão dos limites de Foucault, a partir do contato com o fora 

proposto por Deleuze, compõe esse ambiente de análise em que a sexualidade é 
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posta em questão mediante uma leitura dos audiovisuais de Jomard. A 

transgressão, como um movimento dialógico entre os paradoxos, e mostrada a 

partir dessa mudança interrogativa proposta numa busca da totalidade discursiva 

libertária - que só foi possível com a noção de instabilidade ou de gasto ou de 

excesso desses discursos. 

A transgressão não opera somente com choques ou pancadas nas 

linguagens. Ela pode, sim, atuar por meio da suavidade ou da delicadeza. Essa 

ressalva é feita porque há a sexualidade ligada à brutalidade, como também 

religada à sutileza. Isso ocorre em qualquer linguagem. É mais uma maneira de 

polarizar - o que depende do sujeito para operar as dosagens. Ou, como o próprio 

Jomard explana ao falar da vanguarda que sempre existe, “a síntese da 

racionalidade e transracionalidade entre a evidência e o mistério, entre o 

‘construído’  e o ‘orgânico’, entre o cerebral e o existencial” (1973, p. 785). Mas 

complementa o raciocínio dizendo que essa síntese “sempre se inclinou para um 

lado” (p. 786), e “quem está de um lado se acha com o direito de transportar o 

lado oposto consigo também” (p. 786). 

JMB transita muito bem por toda essa perspectiva de ação. E a emergência 

da sexualidade é destacada como um fato cultural de múltiplos valores e debates 

sociais, dos mais íntimos e reservados aos que tocam interdições legais, médicas. 

Contribuindo ainda e, sempre, em vários níveis de interpretação do mundo e das 

coisas.  

O produto audiovisual, por sua construção e consumo discursivos/textuais, 

incorpora uma reflexão sobre as identidades sexuais. Por revitalizar as 

perspectivas sobre a sexualidade nos estudos de cinema, a teoria queer tem 

alcançado espaços significativos em “numerosos congressos, festivais, edições 

especiais de periódicos (por exemplo, Jump cut) e a publicação de um número 

crescente de antologias e monografias dedicadas ao cinema e à teoria queer” 

(STAM, 2003, p. 290).  

Trata-se de um movimento contra “os arquétipos homofóbicos típicos que 

pululam no cinema dominante: a bicha desmunhecada, o psicopata gay, a vampira 

lésbica”. E, ao mesmo tempo, fazendo a teoria psicanalítica “revisar suas noções 
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de fetichismo e de castração e a narrativa edipiana”, como forma de apontar “os 

aspectos nos quais essas categorias se tornavam insuficientes quando 

consideradas de uma perspectiva gay ou lésbica”. Essa crítica queer não se limita 

a denunciar esses estereótipos ou criar imagens mais positivas, “mas, sim, obter 

uma auto-representação complexa diversa e matizada” (p. 291) 

Mas o que representa essa libertação sexual nesses quatro momentos da 

filmografia de JMB? Uma sede insaciável pelo experimento, a transgressão 

artística, o hibridismo de diferentes linguagens, fusões, happenings, 

performances? Uma série de adjetivações, comparações, tensões e atitudes que 

vão dar suporte ao que está sendo proposto como análise? 

Vendo esses produtos audiovisuais de JMB, o que pode ser entendido 

como estudos queer ou panssexualidade? A problematização da sexualidade em 

vários níveis de análise: da androginia ao embaralhamento de gênero, da livre 

expressão sexual ao modo como operar seus postulados entre a racionalidade 

das linguagens e o corpo sensitivo, dentro da perspectiva fenomenológica. O 

produtor audiovisual faz uma crítica carregada de interpretações e de verdadeiros 

“cortes epistemológicos arrebentando o núcleo das complexidades”10, como ele 

mesmo argumentou em entrevista concedida ao jornalista Carlos Adriano (2005).  

 

4.1 Vivencial de Olinda 
A parceria entre JMB e o Vivencial rendeu 13 filmes: Vivencial I (1974), 

Uma experiência didática, o corpo humano (1974), Toques (1975), Copo vazio 

(1976), O palhaço degolado (1977), Cheiro do povo (1978), Imitação da vida 

(1978), Inventário de um feudalismo cultural (1978), Jogo frutais frugais (1979), 

Jogos labiais libidinais (1979), Noturno em ré (cife) maior (1981), Outras cenas da 

vida brasileira (1982) e Tieta do litoral (1982). 

JMB tentou capturar com sua lente a estética cênica do grupo, sem, no 

entanto, realizar apenas registros do que seriam os seus espetáculos. Eram 

realizadas fusões entre as linguagens, preservando o caráter questionador e 

subversivo da experiência teatral ao universo fílmico. Imersos numa atmosfera 

                                                 
10 Disponível no http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2604,1.shl 
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tropicalista que encheu de ânimo renovador as produções artísticas das capitais 

nordestinas, Jomard e o Vivencial se tornaram juntos muito fortes e expressivos. 

Essas obras realizadas por Jomard em parceria com o grupo teatral 

Vivencial de Olinda, utilizam em seu discurso uma experimentação audiovisual em 

que são problematizados os discursos da sexualidade dos corpos. Assumindo 

uma postura transgressora no modo como produziu esses audiovisuais. Trata-se 

de uma composição espontânea às experiências, mas, ao mesmo tempo, bastante 

crítica com o que está sendo expresso em sua formatividade.  

Segundo relatos dos próprios membros do grupo cênico (encontrado no 

livro: Memórias da Cena Pernambucana 01, organizado por Leidson Ferraz, 

Rodrigo Dourado e Wellington Júnior), é possível contextualizar as ações do 

Vivencial. Américo Barreto localiza a base fundadora: “fomos eu, Alfredo Neto, 

Miguel Ângelo, Guilherme Coelho e Fábio Coelho” (p. 97). Entrando mais na 

temática da sexualidade, ele ainda diz que “a ‘bichice’, a ‘viadagem’, a frescura, 

tudo isso existia desde o início, mas consolidou-se com a questão do travestismo” 

(Idem). Ivonete Melo descreve o grupo como “marginalizado, bem discriminado, 

porque vivíamos numa época de repressão e a gente ia de encontro à Censura” 

(p. 98). O próprio JMB fala da atitude do grupo: “Esse grupo teve uma coragem 

excepcional e hoje em dia esta coragem não existe mais. Nem existirá” (p. 103). 

Já Roberto de França, mais conhecido como Pernalonga, complementa a análise 

com a questão: “O que foi o Vivencial!? Fomos subversivos, anárquicos, mas 

fomos sérios” (p. 99).  

Isso tudo se deu, obviamente, dentro de um contexto histórico e situações 

peculiares em que esses audiovisuais foram produzidos. Essas obras são frutos 

dos anos 70 do século passado. Foram feitas em parceria com o Vivencial, que 

aliava performance em trabalhos corporais - como expressividade dessa 

transgressão sexual ou do corpo em possibilidades de experiências, numa 

perspectiva de olhar e pensar promovendo a ruptura de uma série de concepções, 

idealismos, posturas sobre a sexualidade que giram em torno do heterossexual e 

da representação da masculinidade e da feminilidade. Essas obras interpretaram 

os temas interditados da orientação sexual como uma luta entre discursos. 
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É nesse sentido que devemos entender o surgimento dos movimentos 
feministas, gays, lésbicos e transgêneros politicamente organizados, 
com suas origens no Ocidente, no final do século XIX, e tendo seu 
momento de emergência no Brasil, na segunda metade dos anos de 
1970, no contexto da abertura política pós-ditadura. A chave do 
surgimento desses grupos reside na visibilidade pública para combater 
preconceitos e formas de exclusão, muitas vezes associados aos 
discursos médicos, legal e religioso, bem como na busca da igualdade 
de direitos em uma sociedade marcada pela universalização dos valores 
do homem euro-norte-americano, adulto, heterossexual e branco 
(LOPES, 2006, p. 379).  
 

Apesar dessa contextualização na segunda metade dos anos de 1970 

como o momento de emergência desses movimentos organizados, Denílson 

Lopes diz que: 
É nos anos de 1960, no contexto da contracultura, que os movimentos 
feministas, gays, lésbicos e transgêneros passam de uma visão 
meramente integrativa em relação às democracias representativas 
ocidentais, para contesta-la num plano mais amplo, articulando-se a 
propostas comunistas, socialistas, anarquistas e libertárias. Num 
momento privilegiado de questionamento das relações entre saber e 
poder, entre universidade e sociedade, emerge um novo intelectual 
engajado, definido não só pelas questões de nação e classe, mas 
também de etnia e gênero. Politicamente, a questão é como sair de um 
lugar específico e dialogar com o conjunto da sociedade. Teoricamente, 
inserir os estudos gays, lésbicos, transgêneros nos debates centrais 
desta virada de século, com base na experiência intelectual de um país 
periférico (p. 380). 
 

Essa noção sociológica ou mesmo culturalista da sexualidade serve para 

entender em que terreno JMB atua, numa composição espontânea e crítica das 

experiências. Como o próprio autor gosta de postular em um neologismo: 

cinevivendo por meio da fenomenologia do corpo, num jogo de possibilidades 

lançado numa realidade sócio-cultural, muito mais vivenciada como problema do 

que racionalizada como tema. Projeto de experimentar o desejo desejante. E, 

dentro desse universo ambíguo das sexualidades humanas - ou mais do que 

dualista, múltiplo -, Jomard Muniz de Britto opera o que pode ser denominado uma 

transgressão corporal por meio da inversão das polaridades sexuais dominantes e 

de uma certa explosão dos discursos e de suas ordens mitificadas. 

 
4.2 Quatro momentos audiovisuais e a sexualidade 
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FIGURA 65 –  Vivencial I 

FONTE –VIVENCIAL I (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

Foram escolhidos quatro audiovisuais para servirem de análise nessa 

questão do corpo e de sua leitura sexual na obra de JMB.O primeiro é o Vivencial I 

(FIG. 65), que foi dirigido por Jomard Muniz de Britto, em 1974, com câmera de 

Carlos Cordeiro, edição e montagem de Lima, sonorização de Rali, além da 

assistência de concepção (expressão inventada por JMB) de Guilherme Coelho e 

da participação artística de 13 componentes do grupo Vivencial de Olinda. Na 

verdade, essa era uma encenação do grupo Vivencial realizada num anexo da 

Igreja do Amparo, em Olinda. JMB propôs que eles fizessem a mesma 

performance, mas em espaços urbanos, como verdadeiros happenings. 

 
FIGURA 66 –  Atores do Vivencial nas ruínas 

FONTE –VIVENCIAL I (Sonovídeos Produções, 2003) 
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Os atores se tocam, dançam e realizam movimentos bastante sensuais 

(FIG. 66). Para além dos binarismos de gênero, parece haver uma celebração do 

não-padrão e da androginia, uma afronta às expectativas em torno do cânone 

corporal masculino ou feminino. Homens acariciam homens, mulheres acariciam 

mulheres, homens acariciam mulheres, apontando assim para a liberdade 

absoluta do contato. Os jovens atores demonstram o profundo desejo de articular 

novos discursos corporais e comportamentais. A narrativa pulsante é mesmo a 

daqueles corpos-vida ou corpos-arte, que procuram um livre movimento sem a 

padronização dos gêneros sexuais. Tudo em devir, mutação, tensões e 

transformações. 

 
FIGURA 67 –  As roupas dos atores 

FONTE –VIVENCIAL I (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

As roupas também dizem muito sobre essa proposta de renovação do 

corpo, pois são arranjos rudimentares com panos desfiados flutuando pelos 

corpos mais nus do que vestidos, sejam eles masculinos ou femininos (FIG. 67) – 

o que importa é o trânsito livre dessas perspectivas. Essa plástica dos tecidos 

soltos no corpo e no ar dialoga de forma significativa com a noção de fluidez das 

identidades na teoria queer. São corpos que estão dispostos a experimentar, e as 

vestimentas confirmam essa sensação libertária dos corpos que se tocam e se 

procuram. Seriam novas propostas de arranjos sexuais lançados nos movimentos 
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e nas danças do grupo teatral - captadas por JMB. Guilherme Coelho, em 

entrevista a Rodrigo Dourado, comenta bem o que se vivia nesse contexto: 
O que se respirava era subversão. O Brasil estava sob o AI-5 e só os 
malucos tinham coragem de desequilibrar e fazer guerrilha urbana de 
pintas, o pulsar vinha dos gritos presos na garganta e daí o grupo se 
apropriava de qualquer texto que pudesse oferecer uma leitura que 
desconstruísse o cotidiano e através de metáforas atacava tudo e 
todos...  
 

Usando a escrita recitada como uma característica marcante no estilo 

jomardiano, o autor usa também dois textos – que eram usados no espetáculo 

homônimo do grupo teatral. O primeiro é um de Fernando Pessoa: poema em 

linha reta, texto em que ele questiona as situações ridículas da vida, como uma 

forma de bradar no final do texto que está farto de semideuses e, ainda, perguntar 

onde é que há gente no mundo? Esse poderia ser considerado o momento mais 

existencial do audiovisual. JMB procurou preparar o terreno da subjetividade para 

depois lançar o segundo texto em diálogo com Platão, chamado Amor, desamor, 

neuroses: encontro e desencontro - duas versões, feito pelo líder do Vivencial, 

Guilherme Coelho. É um tratado ou mesmo um manifesto em prol da liberação 

sexual. Por isso, segue abaixo o texto transcrito do filme: 
A única maneira de curar a humanidade de suas neuroses seria devolve-
la ao pleno funcionamento de suas atividades bissexuais. Foi o próprio 
Platão que celebrou pela primeira vez a bissexualidade universal. No 
início era o ovo, uma série de entes esféricos feitos de duas metades. 
Havia pares de homens, pares de mulheres e pares mistos. Um deus 
ciumento cortou estes pares em dois. Desde então, cada metade anda 
em busca do seu complemento perdido, a fim de reconstituir a sua 
unidade. És a origem da sede de amor universal que atrai os homens 
uns para os outros. Mas a posteridade, só utilizou ainda em um terço os 
três tipos de seres duplos. Só os pares passam a constituir o arquétipo 
do amor universal. Resta nos perguntar se a obrigação de pertencer ao 
próprio sexo contribuiu, realmente, para o progresso da humanidade ou 
se, ao contrário, os homens e mulheres que correm, há séculos, atrás de 
sua identidade sexual não sofreram um empobrecimento real, limitando 
a sua personalidade a uma metade de si mesmo? 

 

O filme apresenta dois temas musicais. O primeiro é no estilo rock 

progressivo dos anos de 1970, que dá o tom psicodélico de improvisação da 

época dialogando muito bem com os atores dançando nas ruínas – como foi 

mostrado nos fotogramas acima. A música final e também última cena do 

audiovisual é do grupo Novos Baianos - cantada pela então Baby Consuelo. O 
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título da canção é Tinindo trincando. E faz parte do disco Novos Baianos F.C. 

(1973). A música compõe ainda mais o ambiente audiovisual de liberação 

corporal, dentro dessa perspectiva hippie proposta pelo grupo baiano. E, numa 

proposta dialógica com o audiovisual, fica afirmando contra as castrações que eu 

sou assim e venho assim, que pode ser interpretado como mais uma maneira de 

ratificar as propostas libertárias do filme - num sentido de deboche e de 

enfrentamento. 

 
FIGURA 68 –  Sequência do sacerdote se despindo 

FONTE –VIVENCIAL I (Sonovídeos Produções, 2003) 
Outro momento importante de análise desse audiovisual é a cena em que o 

ator do Vivencial, trajando vestimentas sacerdotais, sai andando e se despindo - 

na frente do portão, descendo a escadaria de um templo católico (FIG. 68), uma 

crítica transgressora em vários níveis de leitura. Guilherme Coelho fora 

seminarista do Mosteiro de São Bento, em Olinda. O grupo havia sido formado por 

jovens ligados à Pastoral da Arquidiocese de Recife e Olinda. Eles usavam 

espaços ligados à Igreja em suas apresentações bem iniciais até se mudarem 

para o Teatro do Bonsucesso e depois para uma casa de espetáculos própria no 

Complexo Salgadinho, todas em Olinda – o que acentua ainda mais essa 

transgressão dentro desse contexto. 

 O sacerdote simboliza a erudição, a rigidez comportamental, e suas roupas 

representam essa postura, na mesma proporção. Com a retirada da vestimenta, 

em lugar público para todos verem, o homem perde seu status social, mostrando 

seu corpo despido – que remete a uma certa fragilidade. Mas o sentido no 

audiovisual é mais de uma libertação – como se a roupa sufocasse ou mesmo 
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castrasse comportamentos sexuais e sociais. E a doutrina católica ligada ao 

celibato sacerdotal só ressalta ainda mais essa interdição do corpo. O próprio 

Guilherme Coelho revela que o teatro do Vivencial era, na verdade, “um manifesto 

que tratava de dar respostas aos condicionamentos culturais e, assim, atacava 

todos os totens e tabus vigentes. E, para isso, lançava mão de textos proibidos e 

censurados”11 (DOURADO). 

A nudez carrega a fragilidade, mas também a potência – sendo um espaço 

fértil de contradições. Esse gesto do ator não quer dizer que as roupas sejam 

indevidas ao uso do homem - seria no sentido do que algumas vestimentas 

representam como estereótipos e posições sociais, oprimindo as pessoas para 

tomar essas posturas ou comportamentais ou profissionais ou morais ou éticas. A 

linguagem corporal tem um impacto forte no espectador. Apesar d ela ser 

pausterizada em filmes pornográficos, o corpo tem uma complexidade imensa de 

combinações e consequentes interpretações.  

 
FIGURA 69 –  Uma experiência didática, o corpo humano 

FONTE – UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, O CORPO HUMANO (Sonovídeos Produções, 
2003) 

                                                 
11 Disponível no 
http://www.memorialpernambuco.com.br/memorial/paginas/teatro/vivencialdiversiones.htm 
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FIGURA 70 –  Guilherme Coelho 

FONTE – UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, O CORPO HUMANO (Sonovídeos Produções, 
2003) 

 
FIGURA 71 –  Ator do Vivencial 

FONTE – UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, O CORPO HUMANO (Sonovídeos Produções, 

2003) 

 
Uma experiência didática, o corpo humano (FIG. 69) foi dirigido por Jomard 

Muniz de Britto em 1974, câmera de Carlos Cordeiro, edição e montagem de 

Lima, além da assistência de concepção de Guilherme Coelho (FIG. 70) e da 

participação artística de alguns dos componentes do Grupo Vivencial (FIG. 71). 

Foi gravado, à noite, no auditório de uma repartição pública, onde Carlos 

Cordeiro trabalhava na época. Esse audiovisual é considerado por JMB como 
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desdobramento do Vivencial I, pois foram usadas algumas imagens que ficaram 

fora do último, projetando o sentido do processo na obra de Jomard.  

 
FIGURA 72 –  Frase do argumento do audiovisual 

FONTE – UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, O CORPO HUMANO (Sonovídeos Produções, 

2003) 

 
Impedido de lecionar na Universidade Federal de Pernambuco, por conta 

do AI-5, JMB, juntamente com Guilherme Coelho, começou a dar aulas para 

instituições públicas, com o título de Dinâmicas de comunicação e criatividade. E o 

audiovisual começa com a seguinte questão, que era proposta por essas aulas: 

Escolha uma parte do seu corpo, em seguida escreva tudo que você faz e poderia 

fazer com ela –, que pode ser lida como o argumento do audiovisual (FIG. 72). 

Tendo um sentido estético e um olhar pedagógico libertário, mais uma vez estava 

aí a herança do trabalho com Paulo Freire em suas campanhas de educação de 

adultos.  
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FIGURA 73 –  Closes 

FONTE – UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, O CORPO HUMANO (Sonovídeos Produções, 

2003) 

 
FIGURA 74 –  Closes 

FONTE – UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA, O CORPO HUMANO (Sonovídeos Produções, 

2003) 

 
Os atores aparecem nus, em posições e movimentos aleatórios, fetais, 

primitivos, sensuais, além dos closes que são dados em partes específicas do 

corpo de cada ator (FIG. 73), na tentativa de fazer a leitura corporal proposta no 

início da projeção. Explora-se o corpo nu sem travações comportamentais - entre 

a excitação das sensualidades e a proposta de JMB em tratar essa exploração 

corporal com didáticas. Estabelece-se uma rede complexa de relações 

vivenciadas e analisadas ao olhar de um intelectual envolvido com outros artistas 
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– no caso, um grupo teatral e seus corpos capturados pelo olhar voyeurístico da 

câmera (FIG. 74). 

 
FIGURA 75 –  Toques do Vivencial 

FONTE – TOQUES (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
Toques (FIG. 75) contou com a direção de JMB, em 1975, câmera de 

Carlos Cordeiro, edição e montagem de Lima, assistência de concepção de 

Guilherme Coelho e participação de três atores do Grupo Vivencial de Olinda. 

“Somente círculos fechados conseguiram vê-lo. Pernambuco tem o seu primeiro 

filme erótico realizado por Jomard Muniz de Britto. Ele usou pessoas andróginas 

para as filmagens de corpos nus, e, há quem diga, belos” (CRAVEIRO, 1975, p.7). 

Os atores fazem movimentos corporais despidos ao ar livre de um 

descampado. Em alguns planos, há uma analogia com a pintura “As três Graças”, 

como Guilherme Coelho confidenciou. Todavia, em Toques são dois homens e 

uma mulher, aumentando essa intencionalidade andrógina na concepção da obra. 

Intencionalidade em suaves e ambíguas tensões. A função do trio, na concepção 

grega, era animar os banquetes e acompanhar Afrodite, a deusa do amor. 

Possuíam a graça da gestualidade, pois eram deusas da dança e dos modos e, 

também, da graça do amor. 
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FIGURA 76 –  Correndo nus no descampado 
FONTE – TOQUES (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
FIGURA 77 –  Igreja em ruínas 

FONTE – TOQUES (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
Há uma correlação da nudez com a natureza em planos panorâmicos (FIG. 

76), diluindo o choque se fosse ambientado num cenário urbano. Porém, há 

também a presença de uma igreja em ruínas (FIG. 77), que destoa do caráter 

completamente naturalístico e ecológico do audiovisual. As ruínas simbolizam a 

intervenção humana na natureza. Um objeto ou coisa que não tem mais utilidade, 

mas que representa o lado caótico e destrutivo de toda a ordem social ou, de um 

ponto de vista existencial, as ruínas dos alicerces da sociedade. Os atores 

permeiam esses espaços, no produto audiovisual, e aliados à linguagem corporal 

da nudez imprimem essa sensação de fluidez dos corpos com os ambientes. 
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FIGURA 78 –  Escrevendo nos corpos 

FONTE – TOQUES (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
Os corpos querem se conhecer e experimentar a vegetação, as ruínas. As 

imagens em quadros bem armados ou em planos panorâmicos ou em closes de 

algumas partes dos corpos querem expressar o que esses corpos podem dizer 

como signo e discurso. Outro ponto importante do filme que vale salientar é o uso 

da escrita mais uma vez. Porém dessa vez não é o uso de textos recitados, mas 

sim os atores que escrevem os nomes próprios deles mesmos em seus corpos 

(FIG. 78). Essas imagens salientam ainda mais o sentido da linguagem corporal, 

funcionando, de certa maneira, como uma alegoria. 

A relação com a trilha sonora apresenta dois resultados devido às duas 

montagens a partir das filmagens. Com a percussão gravada na primeira edição 

por Givaldo Repolho, o que se evidencia é a utilização do ritmo com uma 

concepção tribalista e catártica, dando uma acentuação no caráter naturalista e 

“primitivo” dos movimentos corporais dos atores com o ambiente, aliás, o inteiro-

ambiente (expressão recriada e divulgada por Fábio Coelho, irmão de Guilherme 

Coelho), funcionando como protagonista de toda a forma-significação do 

audiovisual. 

Na segunda edição, com a composição de Caetano Veloso, “Pelos Olhos”, 

ao longo de toda a projeção, há uma rede de leitura mais ampla. A letra da 

composição acentua o caráter ecológico e cinema transcendental (1979) da obra, 

pois faz parte do disco Jóia (1975), em que Caetano Veloso exercita, com 

predominância, essa transcendência das coisas naturais por meio de seus 
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experimentos poéticos e sonoros. Os arranjos intensificam o lirismo bucólico da 

letra e do próprio audiovisual, com flautas melodiosas em estilo clássico, época 

em que temas naturalistas eram predominantes na concepção das canções. 

Assim como foi constatada a relação do texto escrito com os audiovisuais 

de JMB, nesses audiovisuais é evidente a permeabilidade das linguagens cênicas 

e da utilização de temas musicais como trilhas sonoras no cinema jomardiano.  

 
FIGURA 79 –  Ivonete Melo e as telas de Sérgio Lemos 

FONTE – JOGOS FRUTAIS FRUGAIS (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
Jogos Frutais Frugais (FIG. 79) foi estrelado por uma das atrizes do 

Vivencial, Ivonete Melo, em 1979. E contou com a direção de fotografia de Rucker 

Vieira, além da direção de JMB, edição de Lima, assistência de concepção de 

Guilherme Coelho e trilha sonora das percussões de Givaldo Repolho. 
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FIGURA 80 –  Ivonete cercada pelas frutas e pelos quadros 
FONTE – JOGOS FRUTAIS FRUGAIS (Sonovídeos Produções, 2003) 

 
No filme, o corpo de Ivonete aparece nu frente às telas tropicalistas do 

artista plástico pernambucano Sérgio Lemos. Várias frutas tropicais ao redor e em 

cima da atriz, para misturar as frutas das pinturas com as frutas do corpo (FIG. 

80). Aos poucos, moscas vão surgindo e se multiplicando, pousando no corpo da 

atriz e nas frutas, apontando para o estado de fruição do duplo alimento. Segundo 

JMB, essas moscas apareceram sem nenhuma previsão, foram atraídas pelo 

cheiro e sabor das frutas.  

 
FIGURA 81 –  Close 

FONTE – JOGOS FRUTAIS FRUGAIS (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

A câmera realiza movimentos de aproximação e afastamento, como se 

quisesse devorar aquele corpo. Propõe-se uma cópula entre a câmera e a atriz, 

traduzida no movimento que confunde o desejo pelo alimento com o desejo 

sexual. Closes fechados (FIG. 81) são feitos no genital e nos seios. Longos 

passeios são empreendidos por aquela anatomia, num movimento exploratório.  

A percussão imprime um tom primitivo ao contexto de nudez do corpo 

feminino com as frutas naturais e os quadros. Esses três elementos que compõem 

o audiovisual mais a trilha valorizam a sensualidade, porém na tentativa de dar 

uma expressão corporal menos apelativa às composições audiovisuais que 

registrem a sexualidade em linguagens mercadológicas da indústria pornográfica. 

É como se JMB quisesse salientar essa relação livre das interdições sexuais.  
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FIGURA 82 –  Fusão 

FONTE – JOGOS FRUTAIS FRUGAIS (Sonovídeos Produções, 2003) 
 

Outra cena interessante é que aparece o rosto de Sérgio Lemos em fusão 

com o da atriz (FIG. 82), apresentando um elemento escondido no texto 

audiovisual – que só os que conhecem o pintor ou quem pesquisou sobre a 

realização fílmica podem perceber. Além desse fator surpresa, outra leitura pode 

ser feita dessa sequência. O foco do filme é a mulher. O homem só aparece para 

embaralhar essa noção dualista dos gêneros sexuais. E a fusão é o artifício 

audiovisual ideal para propor essa fluidez ou interpenetração entre a 

masculinidade e a feminilidade imagéticas. O corpo, nesses quatro filmes de JMB, 

desperta vários níveis de interpretação. Entre a excitação e racionalidades, o autor 

empreende uma busca instigante pela linguagem corporal e seus múltiplos 

sentidos. 

 

4.3 Filosofando mais transgressão do pensamento sexuado 

Nem erótico nem pornô, mas projetos audiovisuais sensitivos. Ou, como o 

próprio autor gosta de postular – em entrevista ao jornalista Alberto Cunha Melo: 

“cinevivendo através da fenomenologia do corpo, num jogo de possibilidades 

imerso numa realidade sócio-cultural, muito mais vivenciada como problema do 

que racionalizada como tema”. Isso resultaria num “experimento de encontrar uma 

quase-totalidade através dos fragmentos, dos despojos, da diversidade. 

Totalidade em espiral sempre móvel. Totalidade aberta – do vivido para o 

concreto. Totalidade inacabada – do fato para o projeto” (1973). 

 Por que não se sentir confortável com as denominações pornô ou erótico? 

Ambas são carregadas de sentidos, significados, referências, e muito deles 

bastante pejorativos. Outra argumentação é que as obras tratadas neste texto não 
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usam sexo explícito - pela simples intenção de excitar, inevitavelmente levando à 

masturbação - ou mesmo narrativas sintaticamente simples para chegar ao clímax 

do ato sexual e, semanticamente, revestidas de fetiches. O que os quatro filmes 

produzem são efeitos de uma sexualidade complexa. Uma sensualidade corpórea 

por meio de performances audiovisuais. E essa complexidade se expressa na 

riqueza desse hibridismo das obras de Jomard, que transitam do teatro ao vídeo-

arte, da poesia à filosofia. 

Mas como enfrentar a questão da sexualidade sem cair na apologia vulgar 

ou na condenação emocional? - parafraseando a questão levantada em Jacarés e 

Lobisomens (DANIEL & MICCOLIS, 1983). Trata-se de uma fricção histórico-

existencial em que as expressões sexuais - como temas fortemente interditados 

para novas experiências que rompam, sendo mais específico, com o 

heterocentrismo - funcionem no sentido de tensionar os limites do corpo e da 

razão dentro de perspectivas sociais, políticas, subjetivas etc. Imagens e 

contraimagens, emoções e conceitos em tensões permanentes. 

 Não que o corpo não seja despido ou que as genitálias não estejam 

visualizadas. Mas essa exposição do corpo e de movimentos faz parte de uma 

atitude mais transgressora crítica do que de uma necessidade de se enquadrar 

dentro dos mercados de filmes pornôs ou eróticos. O seu encontro converge mais 

no sentido da provocação, experimentos provocativos audiovisuais. E, para isso, 

usa os artifícios do corpo como linguagem. A sexualidade como um modo 

operante do texto audiovisual - submersa em uma poética transgressora que 

provoca, conflita, tensiona.  

Para além do bem e do mal? Essa questão já foi de alguma forma 

respondia acima. Mas precisa ser ainda mais problematizada, assim como foi feito 

por Nietzsche (2004), em seu livro homônimo. Guardando as devidas proporções 

de análise, o que se pretende é responder à pergunta: o que faz dessas 

produções de JMB, dentro desse contexto da análise proposta, suscitarem essa 

problemática? Estão para além do bem e do mal? 

Dentro dessa perspectiva das tensões, da transgressão dos limites, do 

encontro com o fora, da liberação da sexualidade como um possível modo de 
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operação do pensamento, o que se pode verificar é que essa dualidade entre o 

bem e o mal é transcendida - no sentido de ocorrer uma permanente luta entre 

quaisquer relações estabelecidas ou não, para além do enquadramento dual das 

coisas. 

  Esses confrontos operam no contato entre o dentro e o fora do pensamento 

em si e nos outros. Nesses limites é onde se fazem a efervescência, as 

provocações, os choques, a inadequação das coisas pré-entendidas como tais, 

para, enfim, seguir além das dualidades, alinhando mais do que pares e, ao 

mesmo tempo, desmistificando-os. Afinal a partir dessas comparações – 

simplificadas no pensamento dualista –, é operado o pensamento comum.  

 A proposição da sexualidade serve como suporte para um panorama mais 

amplo do pensamento, que ainda se encontra dentro dessa hegemonia 

heterossexual, sem nem ter se permitido a complexificação das expressões 

sexuais. Essa dualidade reflete o primeiro momento de passagem para o 

pansexualismo na interpretação, numa perspectiva mais ampla, ou mesmo da 

hermenêutica foucaultiana a partir de leituras da cultura grega. 

 E o que representaria esse pansexualismo? Uma transcendência do 

pensamento sexual em um modo operacional para além do bem e do mal? Não 

que seja necessária uma orgia megalomaníaca, mas que a sexualidade seja 

encarada como uma liberação do corpo, transformando as atitudes e as reflexões 

corpóreas em um fluxo permanente entre os gêneros sexuais até um ponto em 

que não se encontrem mais diferenciações dualistas e consequentes interdições. 

 JMB, sendo analisado a partir dessas quatro produções audiovisuais, está 

sendo questionado nesse olhar transgressor, que procura expressar a sexualidade 

como signos propensos à liberação de sua posição interditada no discurso. O que 

procuramos verificar nos quatros projetos audiovisuais de JMB -  Vivencial I 

(1974), Uma experiência didática, o corpo humano (1974), Toques (1975) e Jogos 

frutais frugais (1979) – foi uma suposição de que essas expressões podem 

funcionar como referências para um modo operacional do pensamento a partir da 

liberação sexual do corpo. 
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Os audiovisuais foram tensionados para inventariar essa proposição de que 

o olhar expressivo da sexualidade pode operar também na concepção do 

pensamento - numa liberação do mesmo, entre intencionalidades dentro das 

tensões de angústia e prazer. O corpo agiu como pivô nessa relação analítica, 

pois é sobre ele que se dá essa transgressão sexual. Só o corpo pode intencionar 

essa guinada fenomenológica no modo operante desses signos interditados pelo 

engessamento dos gêneros no discurso hegemônico. E ele tem um importante 

papel de ser um dos signos mais propensos a ampliar o alcance do pensamento, 

apesar de ser o que mais sofre com suas interdições do mesmo. Mas é aí onde se 

encontra toda a sua força de ação também. 

Como se pode observar, partir dessas análises os quatros audiovisuais 

dialogam sobre o mesmo tema da liberação sexual do corpo. Enlaça contextos 

sócio-existenciais da década de 70 do século passado e a transformação dos 

desejos em expressões audiovisuais, numa perspectiva de olhar e pensar, 

promovendo a ruptura de uma série de concepções, idealismos e posturas sobre a 

sexualidade, que giram em torno do heterossexual e da representação da 

masculinidade. Que se entendam os temas interditados da orientação sexual 

como uma luta entre poderes - uma expressão que precisa ser problematizada 

para transparecer um novo ou renovado modo operante do pensamento.  

Na introdução do livro “O Mundo não é chato”, há uma interpretação sobre  

Caetano Veloso feita pelo poeta Eucanaã Ferraz, a qual também poderia ser 

aplicada a respeito de JMB – até pela simpatia, em vários níveis, que há entre 

ambos: 
[...] mostra uma dança do  intelecto: entre a racionalidade e a intuição, a 
argumentação lógica e a instabilidade da declaração apaixonada, o rigor 
da análise e o apreço pela expressividade provocativa da incoerência. 
Contrariando, no entanto, o que essa sequência pode sugerir, o curso 
cambiante do pensamento não se limita a oscilar entre os extremos dos 
pares opositivos e cruza transversalmente as dualidades (VELOSO, 
2005, p. 10). 

 

Imersos em toda essa problematização proposta acima, os audiovisuais de 

JMB que tratam dessa temática são as referências da análise nessa perspectiva 

dos discursos da sexualidade a partir de um olhar transgressivo. E essa topologia 
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carnal ou vital, longe de se explicar pelo espaço, liberta um tempo que condensa o 

passado dentro, faz vir o futuro ao fora e confronta-os no limite do presente 

vivenciado. Cabe a essa relação com o fora voltar a pôr em questão forças 

estabelecidas e, por último, a relação com o si nomear e produzir novos modos de 

subjetivação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tratando-se sobre Jomard Muniz de Britto (JMB), não há como separar a 

análise científica das afetividades. Enumerar as afinidades com a temática dessa 

pesquisa é um exercício complexo, pois essa relação transita entre a amizade 

com JMB, o interesse pelo estudo cinematográfico, pelo resgate analítico das 

produções audiovisuais do autor e pelo aprofundamento do conceito de 

transgressão. E essa aproximação sempre trouxe ponderações por parte de 

alguns acadêmicos, como se o envolvimento tivesse que ser dosado para não 

“prejudicar” o pesquisador, comprometendo, dessa forma, a pesquisa. Mas, para 

se desenvolver uma análise coerente é preciso haver uma empatia sincera em 

relação ao campo de estudo e ao objeto da pesquisa. A partir do momento em que 

se constata uma afinidade com a temática da pesquisa - se existe possibilidade de 

haver um contato mais direto com a obra e com o criador -, isso vai proporcionar 

mais informação para a análise, o que é bastante positivo. 

 Minha convivência com Jomard se deu em 2002, quando o conheci durante 

uma apresentação de um dos meus projetos musicais: A comuna. Desde esse 

primeiro encontro, estabelecemos um contato cordial por meio de entrevistas e 

consultas realizadas por mim, durante o curso de Jornalismo na Universidade 

Católica de Pernambuco. Conversações ao redor da cidade do Recife sobre 

poesia, filosofia, cinema, entre outros assuntos. Além de ter havido um trabalho 

conjunto, o disco JMB em Comuna (2008), em que o autor recita seus textos com 

composições sonoras do grupo referido. Por todas essas afinidades, resolvi me 

aprofundar no universo jomardiano, e seus audiovisuais inspiraram uma boa 

maneira disso acontecer. 

Alguns conceitos foram selecionados pelo pesquisador, mas muitos outros 

poderiam ser usados para desenvolver ainda mais a análise. Há outros 

audiovisuais de JMB que também poderiam ser utilizados na pesquisa, o que 

demonstra a possibilidade de desenvolver em outros desdobramentos, sem deter-

se nas abordagens dessas abertas conclusões, pois elas darão outras margens 

interpretativas. Os audiovisuais de JMB podem ser lidos por vários prismas de 
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análise, pois tocam em diversos campos do conhecimento e suscitam uma rede 

aberta para futuras pesquisas.  

É nesse sentido que esses filmes, por concepção, permitem essa proposta 

analítica de assimilar uma quase-totalidade da obra, sendo proposições que mais 

sugerem do que procuram sentenças definitivas sobre os projetos de JMB. Aliados 

ao conceito tão amplo da transgressão - que é carregado de sentido filosófico, 

poético, artístico, legal, médico, moral, ético e, principalmente, de senso comum –, 

tomam uma complexidade e geram possibilidades de arranjos sugestivos ou 

mesmo intrigantes.  

A transgressão tomou mais uma tendência hermenêutica de tirar a carga 

negativa do signo, na realização da pesquisa , mas sem deixar de mostrar esse 

sentido e até botando em jogos interpretativos essas polaridades e essas 

representações. Trata-se de uma opção pedagógica de apresentar as 

possibilidades dentro do limite - tendencioso - do pesquisador, sem medo de 

arriscar, todavia, por intervenções críticas. 

Anchieta Fernandes, no jornal cultural O galo, do Rio Grande do Norte, 

topou o desafio de penetrar nas (in)definições jomardianas, no lançamento do livro 

Atentados poéticos (2002), décimo-primeiro de JMB: “O professor e multiartista 

(escritor, cineasta e sempre animador cultural com raízes na pedagogia libertária 

de Paulo Freire) pernambucano Jomard Muniz de Britto” (2002, p. 3). Paulo Cunha 

Filho, em outro artigo escrito para a nona edição da revista Arrecifes, fala de 

Jomard de uma maneira bem mais íntima: “tenho com Jomard Muniz de Britto uma 

relação de convívio intelectual iniciada na década de 70 e jamais arranhada, já 

que foi sempre impregnada de amizade, atingindo até o próprio centro do meu 

afeto: minha mulher, minha mãe” (2004, p. 4).   

Misturando história do autor com seus produtos audiovisuais e optando pelo 

caminho interpretativo da transgressão, foi operada a análise – que como qualquer 

projeto humano tem altos e baixos, dependendo da leitura que seja desenvolvida. 

Esse projeto foi impregnado de amizade, de admiração pelo autor – que, como 

disse Paulo Cunha, chegou ao centro do meu afeto: minha mãe, minha mulher, 
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minha família –, mas nunca deixou de ser encarado com seriedade científica e 

crítica. 

Essa relação, analítica e afetiva, amalgamada só fez aumentar o interesse 

e a dedicação desempenhada em todo o processo da pesquisa. Professor e 

multiartista - definido assim por Anchieta Fernandes –, Jomard desempenha um 

duplo papel de realizador e pedagogo que procura transmitir de forma didática os 

seus procedimentos criativos, além de transmitir outras formulações que não 

sejam realizações do próprio autor. Ensinando e produzindo sentidos, dando sua 

carga interpretativa em produto audiovisual ou em texto escrito ou em entrevista, 

JMB sempre procura intercalar seu conhecimento sobre várias outras coisas, 

pessoas, ciências e conceitos. 

É sempre em movimento - na tentativa de atravessar ou de passar além de, 

como definem os dicionários – que esses conceitos propostos pela análise da 

personalidade agitada de JMB e a sua criação audiovisual atuam no sentido de 

transformar ou renovar a cultura, em seu sentido primeiro de agregar costumes e 

tradições, mas sem perder também uma outra característica importante que é 

essa da inovação por meio do ato transgressivo de agentes sociais, como é o 

caso de Jomard Muniz de Britto. 

Por essa atitude transgressiva de não deixar que os tabus ou os dogmas 

adormeçam o pensamento crítico, JMB produziu audiovisuais que transmitem o 

espírito de um comunicador provocativo, que atua dentro da malha social e 

pretende com seu discurso dizer o que, por alguma razão, foi interditado - para 

contribuir com a liberação crítico-criativa do indivíduo.  
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