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Adelina Cruz – Jean-Claude, eu queria agradecer você já de pronto por nos 

conceder essa entrevista, esse depoimento, e como eu te expliquei, esse é um projeto 

que vai ficar disponibilizado na internet, no nosso portal, como uma coisa pública, uma 

fonte de consulta, e eu queria, antecipadamente, pedir a sua autorização para, uma vez 

essa entrevista tratada, devidamente organizada – a gente vai botar em blocos, para as 

pessoas terem acesso via internet –, pedir a sua autorização para utilizarmos a sua 

entrevista. 

 

Jean Bernardet – Está dada a autorização. 

 

A.C. – Então, a gente quer começar... Porque como são histórias de vida, não é 

uma entrevista focada... 

 

J.B. – Mas pergunta, porque como eu não entendi bem o que eu devo dizer, você 

tem que perguntar. 
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A.C. – Vou perguntar. Nem... Ah, é conosco mesmo! Olha aqui! Já olhou a 

quantidade de páginas? 

 

J.B. – Ah, você precisa não de um outro encontro, mas de uns cinco outros 

encontros. 

 

A.C. – Está ótimo! É tudo que a gente quer, cinco outros encontros, não é, não? 

Nós queremos começar lá pela infância, você nos dando a data de nascimento, o nome 

dos seus pais, onde você nasceu, um pouco o contexto ali político da época, e local, 

país... 

 

J.B. – Isso não tem nada a ver com documentário, não é? 

 

A.C. – Mas tem a ver com Jean-Claude Bernardet. Só um pouco pontuar essa 

coisa da... Porque são histórias de vida, então, a gente quer um pouco conhecer também 

as origens familiares, o nascimento dos nossos entrevistados. É de praxe: a gente 

pergunta isso a todos. 

 

J.B. – Então, meu nome é Jean-Claude Bernardet; nasci em 2 de agosto de 1936, 

em Charleroi, Bélgica. 

 

A.C. – Você nasceu na Bélgica, mas você, por informações que a gente tem, vai 

para Paris. Com que idade? Como é que era Paris? 

 

J.B. – Não sei. Devo ter ido para Paris nos primeiros meses da minha vida, porque 

meu pai... Eu nasci durante um estágio que o meu pai estava fazendo em Charleroi, 

então, não sei quanto tempo eu fiquei na Bélgica, não me disseram. 

 

Mila Bianco – E você fica em Paris até mais ou menos uns 13 anos, não é? 
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J.B. – Até 12 anos. Em 1948, meu pai vem para o Brasil. Minha madrasta, meu 

irmão e eu ficamos na França, mas deixamos Paris e vamos para Nice, onde ficamos de 

1940 a 1949. Em 1949, viemos para cá. 

 

M.B. – E o seu irmão também? 

 

J.B. – Sim. 

 

M.B. – Você era o mais velho? 

 

J.B. – Sim. 

 

M.B. – E o seu pai se envolveu no movimento de Resistência? 

 

J.B. – Na França? 

 

M.B. – Sim. 

 

J.B. – Ele fez a guerra na Resistência, sim. Ele se envolveu muito em facções de 

esquerda. No fim da guerra, ele era presidente do tribunal para julgar colaboradores. 

Durante toda a guerra, eu não vi meu pai, porque ele vivia na clandestinidade. Então, 

sim, sim, absolutamente envolvido. 

 

M.B. – E você vivia com a sua mãe, nesse período? 

 

J.B. – Vivia mais com meus avós, em Paris. 

 

A.C. – E essa vinda para o Brasil, você tem lembranças de como foi isso? Vocês 

vieram de navio ou vieram de avião? Como foi essa vinda, que, na verdade, é uma 

ruptura, uma coisa...? 
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J.B. – Nós viemos de navio, um navio italiano que saiu de Gênova e ia até não sei 

aonde, e chega aqui no Rio de Janeiro. Ele parava em Marselha. Nós embarcamos em 

Marselha. 

 

A.C. – E vieram encontrar o seu pai, aqui no Brasil, já estabelecido? 

 

J.B. – Não estabelecido. Ele tinha encontrado um francês que morava no Brasil – 

ele tinha encontrado na França –, e o tal francês disse que tinha uma fábrica, sei lá o 

quê. E meu pai era engenheiro, então, ele contratou o meu pai. Quando o meu pai 

chegou aqui, praticamente não havia nada além de boas intenções. Portanto, ele se viu 

aqui sem nada. Ele começou de zero. 

 

M.B. – E aí ele já veio diretamente para cá para São Paulo? 

 

J.B. – É, para São Paulo. A tal fábrica que poderia ter existido ficava em São 

Paulo. 

 

A.C. – E aí como é que ele sobrevive? Recebendo a família, vocês tinham que ter 

algum meio de sobrevivência, já que a fábrica não existia. Como é que foi esse começo 

de vida, essa batalha, mesmo? 

 

J.B. – Ele era bastante hábil para convencer as pessoas de financiar coisas. As 

coisas podiam não funcionar, mas ele era bastante hábil. E, inicialmente, ele tinha 

alugado uma casa na Vila Mariana, mas como não aguentou pagar o aluguel... A Vila 

Mariana tinha uma vantagem, porque ficava perto do liceu francês, onde meu irmão e eu 

completamos o secundário. Aí mudamos para Socorro, que fica além de Santo Amaro, 

quer dizer, um lugar bastante periférico na época, e numa casa onde havia uma 

garagem. A garagem era uma edificação separada da casa. E aí ele conseguiu comprar 

uma máquina – eu não sei como se chama essa máquina – para fazer peças, e ele vendia 

essas peças em lojas de... no fundo, lojas de ferragens, lojas de... Não sei como se 

chama essa máquina. Ele era muito hábil com as máquinas e as ferramentas, gostava 
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muito de ferramentas, tinha grandes conhecimentos com ferramentas, o que ele passou 

para o meu irmão. Meu irmão, até a morte, adorava ferramentas. 

 

A.C. – E você não. 

 

J.B. – Não, eu inclusive, um dia, pedi para o meu irmão, não há muito tempo... 

Porque, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nem um martelo, e eu disse: “Jean-Pierre, 

eu preciso de uma caixa de ferramentas”. Então, ele montou essa caixa para mim. 

 

A.C. – Mas você não tinha nenhuma habilidade nem nenhum interesse por 

ferramentas, é isso que eu estou... 

 

J.B. – Não tinha nenhuma habilidade e nenhum interesse para lidar com meu pai. 

 

M.B. – E quando vocês chegaram aqui, seu pai falava português? 

 

J.B. – Não, nunca falou. Mas nós, vivendo aqui, continuamos num ambiente 

extremamente francês. O maior amigo dos meus pais eram os diretores da Livraria 

Francesa e da Difusão Europeia do Livro, que é onde eu comecei a trabalhar, e todos os 

amigos eram franceses. A gente só falava francês. Eu tinha que falar português para 

comprar pão ou coisa assim, mas, fora isso, não se falava. Eu, até os 18 ou 19 anos, 

nunca falei português. 

 

M.B. – E nesse período que vocês chegaram, vocês estudaram aonde? 

 

J.B. – No Lycée Pasteur, fazendo o curso secundário. Tem um exame final na 

França que é o tal baccalauréat, que é uma espécie de Enem, que se passa em dois anos: 

depois de seis anos, você faz um exame, e depois de sete anos, você faz o exame final. 

O exame final, eu nunca consegui fazer, porque eu sou absolutamente... entro em pânico 

em situações de exame ou coisas desse tipo. É um exame de filosofia. Eu era bom aluno 

em filosofia, mas, nos exames, eu nunca consegui passar, então, resolvi que eu 
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continuaria a viver sem isto. De forma que eu não tenho uma formação secundária, o 

que me impediu de entrar na universidade. Portanto, eu sou em grande parte autodidata. 

 

M.B. – Você não fazendo essa prova, você começou a estudar sozinho? 

 

J.B. – Eu fiz duas coisas, quer dizer, eu comecei a trabalhar... Quer dizer, eu vivia 

ainda com meus pais e comecei a trabalhar – comecei a trabalhar na Difusão Europeia 

do Livro, fazendo uma parte de secretariado de direção, e na Livraria Francesa, onde eu 

era vendedor –, e ao mesmo tempo, fui estudar no Senac, onde eu fiz um curso de 

desenho para publicidade, artes gráficas. 

 

M.B. – Como que foi essa escolha? Por que você resolveu fazer esse curso? 

 

A.C. – E você dominava já o português? 

 

J.B. – Não. Ah, porque eu... Durante toda a adolescência que eu passei aqui, a 

minha vontade era voltar para a França. Eu não tinha o menor interesse em ficar no 

Brasil. Só que a situação na França se modificou, porque meu 

s avós, sem os netos, deixaram Paris, venderam o apartamento, foram para o Sul 

e, aos poucos, foram falecendo – primeiro ela, depois ele –, e aí eu vi que eu não tinha 

nenhuma chance de voltar para a França. Portanto, realmente, eu resolvi dar um basta, 

um corte, inclusive com a minha família, assim que eu pude, que eu deixei de 

frequentar, e aí eu fui para o Senac. Eu fui para o Senac pelo seguinte, porque, como eu 

estava trabalhando numa editora, achei interessante que... Se eu estudasse artes gráficas, 

isso, em relação à editora, podia ser eventualmente... Mas evidentemente que... Eu 

estudei lá, fiz dois cursos, mas digamos que teve uma importância muito grande para 

mim que não foi exatamente na área de artes gráficas, porque uma grande parte... Quer 

dizer, a totalidade das pessoas, a não ser eu, eram jovens de baixa extração social – uma 

grande parte deles provindo do Nordeste –, e eu falando pessimamente o português e 

eles não falando francês, não havia praticamente nenhuma comunicação entre nós. E 

com a formação que eu tinha, a formação secundária que eu tinha, eu conseguia fazer os 

exercícios bastante bem, do ponto de vista da composição. Quer dizer, eu tenho um 
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certo talento para compor o quadro, então, isso eu fazia bastante bem. Mas eu não sei 

desenhar. Então se criou um conflito, que eles não entenderam e que eu tive algum 

tempo para entender: é que a maioria deles desenhava muito bem, então, a gente fazia 

um projeto, sei lá, para uma campanha de geladeira, então, eles desenhavam muito bem 

a geladeira, e a senhora que estava ao lado da geladeira, e os cabelos, e eu, incapaz de 

fazer isto. Mas eles compunham muito mal, e aí o professor sempre aprovava o meu 

trabalho, e não o deles. E eles não entendiam como que o professor podia aprovar o 

trabalho de um cara que não desenhava. E esse troço... Porque, se você bota uma massa 

preta, escura, numa parte lateral, a composição tende a virar, então, tem que ter... Enfim, 

esse troço de composição mínima. Tem que ter compensações. E isso não dá... Então, 

houve um choque cultural. As relações não foram boas, mas, para mim, isso significou a 

entrada no Brasil. Quer dizer, eu entro no Brasil – eu – pelo Senac. E aí eu não tinha 

nenhuma muleta de alguém que pudesse entender francês ou que estivesse interessado 

em mim ou não sei o quê, então, foi um mergulho. Foi fundamental. O Senac, para 

mim, foi fundamental. 

 

A.C. – E, nesse momento, você resolveu aprender português? Fez algum curso? 

 

J.B. – Nunca aprendi português. 

 

A.C. – Agora você está falando muito bem português. Mas você ficou... 

 

J.B. – Nunca tive aula de português. Porque, na editora, eu fazia a 

correspondência em português, mas como são praticamente formulários, a 

correspondência comercial, não tem redação, e na loja, na livraria, eu só falava em 

francês. Só se vendiam livros franceses, e mesmo os brasileiros que vinham comprar, 

quer dizer, uma elite brasileira, falava francês. Muitas pessoas falavam em... brasileiros 

falavam em francês e uma boa parte da clientela era francesa. Bom, foi nessa livraria, 

foi na época da livraria que, paralelamente, eu comecei a me ligar ao cineclubismo, à 

Cinemateca e comecei a escrever n’O Estado de S. Paulo. Eu ainda trabalhava na 

livraria. No [jornal] O Estado de S. Paulo, eu fazia o seguinte: eu escrevia em francês e 

um colega meu da livraria traduzia. Só que, ao invés de traduzir, nós traduzíamos juntos 
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e ele me perguntava que palavra eu queria, onde eu queria a pontuação, se eu queria isso 

ou queria aquilo, porque essa palavra significava mais isso, a outra significava mais 

aquilo, então, eu que escolhesse. Foi isso o curso de português que eu tive. Nunca tive 

outro curso de português. Aliás, eu falo bem... português com muitos galicismos, ainda. 

 

M.B. – Mas como foi essa coisa de começar a escrever no Estadão? Alguém te 

convidou? 

 

J.B. – Um amigo, um brasileiro, este que eu tinha... Quer dizer, quando eu saí da 

casa dos meus pais, um pouco antes, eu tinha um amigo, e havia um cineclube, e eu 

queria saber o que fazia esse cineclube. Quer dizer, durante toda a adolescência, nós 

fomos sempre muito ao cinema, muito ao teatro, acompanhamos o TBC, a Cacilda 

Becker, o Walmor Chagas, o Ziembinski. Isso fazia parte da vida cultural. E aí, então, 

tinha um cineclube que ficava na Galeria Califórnia, que fica ao lado da Livraria 

Francesa, e havia uma reunião às terças-feiras. Então, com um amigo... Quer dizer, eu 

levei esse amigo, porque como eu ainda não falava português, achei melhor ele ir 

comigo. Esse cineclube não projetava filmes; havia só uma discussão sobre um filme 

em cartaz. Então, eles escolhiam um filme que estivesse em cartaz, uma estreia 

qualquer, e havia uma discussão depois. A discussão era organizada da forma seguinte: 

havia um relator, que devia falar durante uns 20 minutos ou meia hora, e depois se 

discutia, no fundo, tanto o que ele tinha dito quanto o filme. Era esse o sistema. Aí fui lá 

e achei interessante e continuei a ir lá. Até aparecer o lançamento de um filme francês 

inspirado num escritor, num romancista do século XIX, que é Émile Zola. Aí me 

propuseram de eu fazer o relatório, já que eu era francês, o filme era francês, o romance 

era francês etc. Aí eu fiz e gostaram muito. Então, pouco a pouco, eu fui me entrosando 

com eles. Houve uma eleição, entrei na diretoria do cineclube, com o Gustavo Dahl – 

éramos três diretores –, o Gustavo Dahl e não me lembro quem. E o Rudá de Andrade, 

que trabalhava com o Paulo Emílio na Cinemateca, frequentava. Mas ele não 

participava das sessões de discussão nem nada. Ele vinha no final, para conversar com 

as pessoas e, muitas vezes, inúmeras vezes, saíamos depois para tomar chope, depois do 

debate no cineclube. E aí me aconselharam, o Gustavo Dahl e o Rudá, a fazer... isso eu 
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suponho que era 1958, a fazer um curso que a Cinemateca vinha dando que se 

chamava... Enfim, não sei, alguma coisa... 

 

A.C. – Dirigentes de cineclubes? 

 

J.B. – É, para dirigentes de cineclubes. Então eu fiz isso. Só que o curso... Era um 

curso de um ano, uma vez por semana, aos sábados. Só que o curso já estava muito 

andado, quando me falaram desse curso e quando eu resolvi fazer. Mas, em todo caso, 

eu resolvi e fiz. Na época, ainda se trabalhava aos sábados, então, eu trabalhava o dia de 

sábado e depois ia correndo à Cinemateca. E eles pediram, no final, um... Bom, foi aí 

que eu conheci o Paulo Emílio. 

 

M.B. – Ele dava aula nesse curso? 

 

J.B. – Deu aula. As aulas tinham... Eram várias pessoas. Os professores de que eu 

me lembro: o Rudá; o Paulo Emílio; o Lourival Gomes Machado; talvez uma aula do 

Décio de Almeida Prado, não estou muito certo disto, talvez cinema e teatro; o 

Francisco Luiz de Almeida Salles... Quer dizer, era esse grupo da Cinemateca e muito 

ligado ao Paulo Emílio. É claro, devia ter algumas coisas mais, também, sobre 

montagem e fotografia, mas, enfim, do que eu me lembro é isto. E aí eu fiz o tal 

trabalho. Como ainda não escrevia em português, escrevi em francês, e tirei o primeiro 

prêmio, para escândalo da turma, generalizado. E a partir desse momento as coisas se 

modificaram um pouco, porque aí começaram a se interessar por mim e, por outro lado, 

eu comecei a me interessar por eles. Porque eu percebia o seguinte, que, com a editora e 

a livraria... Para mim, a editora era um lugar bom, porque eu pertenço a uma família que 

lê todos os dias. Eu, até, sei lá, os quatro anos, todos os dias tinha, obrigatoriamente, 

leitura, o pai, a mãe e os dois filhos. Portanto, a leitura era uma coisa vital. Então, estar 

numa livraria ou estar numa editora era uma coisa boa. Porém, eu percebia que, ficando 

aí, eu não saía da comunidade francesa, da colônia, então, eu ficava sempre dependente 

disto. Talvez o diretor da Difusão me tenha dado umas chances que eu não soube 

aproveitar, ou não entendi. Ele me falava que a gente podia criar novas coleções, mas, 

enfim, eu não mordia isso. Do lado do Cineclube Dom Vital e da Cinemateca eu sentia 
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uma boa aceitação do que eu fazia, e aí eu comecei... que eu estava me inserindo num 

tecido social, num contexto social: eu gostava das pessoas, e a gente começou a fazer 

uma revista juntos... 

 

M.B. – Qual era a revista? 

 

J.B. – Delírio. 

 

M.B. – Mas isso é mais para frente, não é? Isso é bem mais para frente. 

 

J.B. – Ah, é bem mais para frente. Por que vocês me perguntam tudo isso, se 

vocês sabem mais do que eu? Inclusive, o que eu estou falando, não sei, mas repete a 

entrevista longa que eu dei para a Margem esquerda. Então, isso é bem mais para frente. 

Então, bem antes... Eu insisto bastante sobre essa questão porque, quando começaram a 

me entrevistar, o tema, o mote era a vocação para o cinema, como é isso e tudo. Bom, 

eu nunca descobri em mim nenhuma vocação para cinema nem tenho interesse maior 

por cinema do que eu poderia... quer dizer, agora, sim, mas na época, do que eu podia 

ter por teatro ou podia ter por literatura ou mesmo artes plásticas. Portanto, o cinema, 

através do cineclube e através da Cinemateca, foi a maneira que um imigrante encontrou 

para se inserir na sociedade, e se inserir de uma forma ativa, quer dizer, realmente, por 

decisões que o agente – no caso, eu – foi tomando. 

 

A.C. – Voltando ali um pouquinho, então, nesse final do curso dos dirigentes de 

cineclube, você ganha um prêmio com um texto... Aí você fala um pouquinho, porque 

senão somos nós que estamos falando, e não queremosl. A gente quer que você fale. 

Esse prêmio... 

 

J.B. – É sobre o Cidadão Kane. É uma análise do Cidadão Kane. 

 

M.B. – Você que escolheu escrever sobre o filme? Como foi? Como foi escrever 

esse texto? 
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A.C. – Ou foi uma solicitação? Quer dizer, era um requisito para encerrar o curso? 

 

J.B. – Ia se entregar um trabalho de encerramento. Sim, isso era obrigatório. 

Agora, como caiu o Cidadão Kane, isso eu não sei dizer. E eu não acredito que, 

conhecendo o Rudá e o Paulo Emílio, houvesse um tema único de encerramento do 

curso. Certamente não. Imagino que tenha havido diversas opções, entre as quais cada 

um fez a sua escolha. Isso francamente eu não lembro. Mas, no meu caso, foi o Cidadão 

Kane. E aí eu li bastante Bazin, para fazer esse trabalho, que o Almeida Salles e o 

Paulo Emílio – acho que foram os dois que corrigiram o trabalho – gostaram muito. 

Escrito em francês, manuscrito inclusive. E a minha letra é péssima. Já era péssima. 

 

A.C. – Coitado de quem ia traduzir. 

 

M.B. – E era uma resenha? Você chegou a utilizar alguma teoria, alguma coisa 

assim, ou foi mais...? 

 

J.B. – Não posso lhe dizer agora o que era. Mas resenha, não. Nem sei muito bem 

o que é resenha. Não, resenha não. Era uma tentativa, também, de entender a montagem. 

Porque eu estou muito... Isso devido à minha formação no secundário: eu estou muito 

propenso à análise de tese pela análise de obra. Então, certamente, devo ter trabalhado 

ou começado timidamente a trabalhar sobre a questão da estrutura do filme, da 

construção da narrativa, questões de montagem. Muito provavelmente. Não fui do lado 

do império da imprensa etc., absolutamente. Quer dizer, questões de linguagem, de 

composição do filme. Não posso lhe dar nenhum detalhe a esse respeito, mas, com 

certeza, foi por aí. 

 

A.C. – E chegou a ser publicado, esse texto? Ele foi imprenso? Porque você falou 

que ele foi manuscrito. 

 

J.B. – Não, não. 

 

M.B. – E quando que você começa a trabalhar na Cinemateca? 



Transcrição                                                                                               

 

 13 

 

J.B. – Bom, é depois disso. Eu não sei exatamente em que ano. Vocês devem 

saber muito mais do que eu, pelo visto, não é? A evolução foi a seguinte... O contato 

entre a Cinemateca e o Dom Vital era o Rudá, que não vinha toda terça-feira, mas vinha 

com bastante frequência. Um dos frequentadores – um pouco irregular, mas 

frequentador – era o Maurice Capovilla. Ou pelo menos... Não sei se ele frequentava, 

mas pelo menos saíamos com ele à noite. E o Gustavo Dahl já estava trabalhando na 

Cinemateca como bibliotecário e o Gustavo ia viajar para a Itália para fazer o curso do 

Centro [Sperimentale di Cinematografia] e o Rudá precisava substituir o Gustavo, mas 

aí ele pensou que, ao invés de substituir o Gustavo por uma pessoa, ele podia substituir 

o Gustavo por duas pessoas: o Maurice e eu. Então, foi esse o projeto dele. Mas ele não 

tinha dinheiro para duas pessoas, então, primeiro entrou o Maurice para a biblioteca e 

depois entrei eu. Então ficamos, o Maurice e eu, como responsáveis pela biblioteca. 

Sendo que a noção de biblioteca que existia na Cinemateca não era apenas de 

arquivamento de livros ou jornais. O setor se chamava... Havia, em todo caso, a palavra 

Difusão Oral e Escrita. Não lembro exatamente o nome do setor que o Rudá tinha 

colocado. Isso significava o seguinte, que a Cinemateca tinha um lote de filmes que 

podiam abastecer os cineclubes. Então, além de arquivar livros e fichar, fazer um 

fichário para os livros serem encontrados e... Eu comecei a estudar o... Como é? A 

classificação... 

 

A.C. – O Dewey. 

 

J.B. – Dewey. Estudei aquilo, como se classificava. Fazíamos também textos 

sobre os filmes que podiam circular nos cineclubes, com informações históricas sobre o 

filme, outras questões etc., e temas de... sugestões de discussão para os debates, temas 

que podiam ser debatidos. Até chegamos a fazer uma pequena publicação de folhas 

soltas. Isso havia. E Difusão Oral, Escrita e Oral, ou Oral e Escrita significava também 

que nós, Capovilla e eu, falássemos. Então, fomos muito em cineclubes. É um momento 

de cinefilia: a gente ia a dois filmes por dia – às vezes, mais até –, e íamos em 

cineclubes. O cineclube é algo, naquele momento, absolutamente fundamental. Todo o 

pessoal dessa geração, o Gustavo, o Glauber, o Joaquim Pedro, enfim, todos nos 
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formamos em cineclubes. Como não havia escola, nós nos formamos vendo e 

discutindo filmes em cineclubes. Na Bahia, foi o cineclube de Walter da Silveira; no 

Rio, houve vários cineclubes, inclusive o da Faculdade de Física, onde o Joaquim 

estudava, com o Plínio Sussekind Rocha, que tinha sido... que era orientado... Então, 

todos nós, a nossa origem é sempre o cineclube. E em volta do cineclube, conversas 

com cineastas, conversas com críticos. Então, além do cineclube, aqui em São Paulo, na 

praça Dom José Gaspar, havia um bar que se chamava o Tourist Bar, que hoje é uma 

Casa do Pão de Queijo, e numa determinada hora da noite apareciam pessoas como o 

Rubem Biáfora, que era segundo crítico d’O Estado – o primeiro era Almeida Salles –, 

o Walter Hugo Khouri e pessoas do setor de cinema, algumas pessoas... alguns poetas, 

escritores... O meu pé de laranja lima, de quem é? O autor desse romance frequentava 

bastante regularmente. Então, a formação era isto. Quando eu comecei a escrever, 

depois de os textos serem traduzidos da língua francesa e publicados no [jornal] O 

Estado de S. Paulo, eu pedia a pessoas também que lessem, que me dissessem o que 

achavam, o que eu podia ter feito, o que era bom que eu tivesse feito. Enfim, tudo isto. 

Então, a formação... A formação foi isto. 

 

A.C. – Quando você fala nesse... você está falando do Suplemento Literário d’O 

Estado de S. Paulo, nesses textos? 

 

J.B. – É. 

 

M.B. – E o Paulo Emílio teve bastante... Ele insistiu muito para que você 

escrevesse? Foi ele...? 

 

J.B. – Sim. Você leu isso em algum lugar, não é? [risos] 

 

A.C. – Nós lemos tudo. O possível. Tudo não; todo o possível. 

 

J.B. – Sim. Nessa época, já estávamos trabalhando na Cinemateca, e o Paulo 

Emílio teve que fazer uma longa viagem que, provavelmente, o deixaria ausente durante 

vários meses, então, ele formou uma equipe para sustentar a coluna durante a ausência, 
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e depois, quando ele voltou, algumas pessoas continuaram na coluna – bom, eu e o 

Gustavo Dahl, essencialmente. Acho que, quando ele saiu, o Gustavo já estava na Itália 

e a equipe era: o Rudá; acho que o Capovilla; eu; se não me engano, o Fernando 

Seplinski, hoje falecido e que estava no Cineclube Dom Vital. Escrevi diversos artigos 

com o Rudá, a quatro mãos, e a gente fazia os festivais: o festival tcheco, o festival 

russo... E depois eu continuei, quando o Paulo voltou. Agora, efetivamente, ele teve que 

insistir bastante, porque eu mal escrevendo... Aliás, não escrevia português. Mal 

escrevendo português. Nem escrevia português e ir de chofre para o que era considerado 

um dos pontos altos da imprensa paulistana... Sim, foi necessário... Mas acabei... 

[Inaudível]. 

 

M.B. – E, na Cinemateca, você se envolveu com outras áreas? 

 

J.B. – Não. 

 

M.B. – Ficou na biblioteca. 

 

J.B. – Sim. Mas veja bem, é uma concepção de biblioteca que te deixa muito 

ligado às outras áreas, porque... Isso que eu estou dizendo, não é só fichar livros e tudo 

isso. Sob toda essa concepção há uma intensa, sobretudo na época, há uma intensa 

relação com os cineclubes. Isso, evidentemente, te liga, necessariamente, ao acervo, 

porque você tem que saber que filmes podem ser emprestados, ou alugados, não lembro 

qual era o sistema, e que outros não podem, porque não existem cópias ou a cópia está 

muito estragada, enfim, coisas desse tipo. E te liga também ao acervo de documentação 

– não sei como se chamava –, que era o Sérgio Lima que cuidava desse setor de 

fotografia... Sim, basicamente, fotografia, cartazes, folhetos, coisas desse tipo. O papel, 

além do livro, na biblioteca, era só o jornal, quer dizer, que se recortava. Eram notícias 

sobre cinema, críticas de cinema e coisas desse tipo. E do outro lado do corredor, o 

Sérgio Lima, e então, fotografias e folhetos, papel. 

 

A.C. – E tem uma revista, a revista Delírio, não é? 
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J.B. – É, que aparece. 

 

A.C. – Você participou dessa revista? Você colaborou? 

 

J.B. – É. Acho que o núcleo da revista, se não me engano, é: o Sérgio Lima; o 

Rudá; o Gustavo; eu; e eu acho que o Fernando Seplinski, também. O Seplinski 

trabalhou no... fez parte do núcleo inicial. Éramos nós. Com uma forte presença do 

Sérgio Lima, que era surrealista, na época. E, sim, eu escrevi esse texto sobre o estupro 

que ficou famoso, da questão de sentar na primeira fileira da sala. 

 

A.C. – Fala um pouco do conteúdo desse texto. 

 

J.B. – Não. Vocês vão ler. 

 

A.C. – Mas a gente lendo, a gente não vai poder traduzir. 

 

J.B. – Não. Vocês vão ler. 

 

A.C. – Foi um impacto? Causou impacto? Causou impacto positivo e negativo, a 

publicação do texto? 

 

J.B. – Nenhum negativo. 

 

A.C. – Nenhum negativo. 

 

J.B. – Quer dizer, isso é completamente diferente, digamos, do trabalho no jornal, 

porque o trabalho no jornal é um trabalho de grande circulação. Quer dizer, alguns 

artigos ou partes de artigos serão retomados pela imprensa de Salvador, pela imprensa 

de Porto Alegre. O Rio nem tanto, porque o Rio não suporta São Paulo, não é? A 

audiência... Mas, enfim... Em Belo Horizonte, eu não sei, porque tinha críticos muito 

fortes em Belo Horizonte e duas revistas importantes. Mas, em todo caso, o Suplemento 

tinha uma certa audiência nacional, e com nomes fortes, numa época lá com o 
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Rosenfeld, o Lourival, Sábato Magaldi, Décio de Almeida Prado. Então, havia uma 

audiência. Delírio, ao contrário, era pequeníssima a audiência, a circulação, tipo 

imprensa nanica, quando muito. Mas não se usava essa expressão na época. 

 

M.B. – E você participou da organização da primeira Convenção [Nacional] da 

Crítica Cinematográfica? 

 

J.B. – Não sei responder a essa pergunta, quer dizer, se eu participei da 

organização. Não sei responder a isso. 

 

M.B. – Mas você lembra desse evento, ou do impacto que ele teve? 

 

J.B. – Sim, sim. Eu trabalhei na convenção. Quanto à organização, à concepção, 

não sei, eu acho que isso é Paulo Emílio e Rudá, essencialmente. Mas, sim, eu trabalhei 

na... 

 

M.B. – E como foi? Você tem lembranças desse evento? 

 

J.B. – Não. 

 

M.B. – Nada de especial? 

 

J.B. – Mas não... Veja bem, isso... Nada especial hoje. Na época, sim, muito 

especial, com certeza. Porque tudo isso que nós fazíamos, mesmo uma simples 

palestra... Bom, ali não existia simples. Uma palestra num cineclube, por parte de 

qualquer pessoa, fosse o Paulo Emílio, o Capovilla ou eu, era feita com muito empenho. 

Então, isto... Posso dizer, da Convenção da Crítica, que eu me empenhei muito. Agora, 

se você me perguntar “em que você se empenhou?”, não sei lhe responder. Mas isso eu 

me empenhei muito. Tínhamos consciência de que estávamos construindo alguma coisa, 

enfim, tentando fortalecer a Cinemateca. Tínhamos absoluta consciência disto. 

Tínhamos consciência de que o cinema brasileiro era ignorado pela sociedade, em 

qualquer dos seus escalões, como fenômeno cultural. E era muito consciente que o 
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cinema devia ser erguido a um posto de valor cultural. Porque mesmo a Vera Cruz, 

apesar do Almeida Salles, não chegou realmente a convencer a elite. O grande 

interlocutor do Paulo Emílio é a elite, uma elite que ao mesmo tempo ele despreza e a 

qual ele tenta mostrar o valor cultural do cinema. E se esse valor cultural do cinema é 

fraco. É um valor cultural fraco – porém cultural –, e se ele é fraco, a própria elite devia 

se perguntar quais são as suas responsabilidades nisto. Quer dizer, isso é um dos 

grandes temas do Paulo Emílio e vai aparecer em inúmeros... E uma outra coisa de 

que tínhamos consciência: com a ida a Salvador... Eu viajei com o Paulo Emílio para 

Salvador, e encontramos, conhecemos o Glauber, em Salvador... 

 

M.B. – Quando foi isso? 

 

J.B. – Acho que Caetano tinha 14 anos, quando fomos lá, se não me engano. 

Então, tínhamos consciência de que estávamos ligados de alguma forma a um 

movimento novo de cinema, a uma geração nova de cinema, a uma nova maneira de 

fazer cinema, seja lá o que for, que, um pouco mais tarde, no início dos anos 60, vai 

tomar o nome de Cinema Novo. E fizemos, durante uma bienal, que eu não me lembro 

agora, acho que devia ser a bienal de 1960... Não, as bienais são [em anos] ímpares. 

 

A.C. – De 1961. 

 

J.B. – Em 1961. 

 

A.C. – A VI Bienal. 

 

J.B. – Eu estou chovendo no molhado, não é? 

 

A.C. – Não, mas [inaudível]. 

 

M.B. – É completamente diferente, você falando. 
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J.B. – Aí fizemos essa mostra de filmes de curta metragem. Não me lembrarei de 

todos, com certeza, mas Aruanda estava presente; Arraial do Cabo; acho que os dois 

filmes do Joaquim Pedro, sobre Manuel Bandeira e Gilberto Freyre; um filme, eu 

suponho, do Trigueirinho Neto; e foi exibido isso... Acho que houve uma sessão... foi 

uma sessão única, em que apresentamos esses filmes. E é aí que tem uma briga 

monumental com, digamos, a tradição paulista, o cinema dos anos 50. Muitos cineastas 

foram lá e quebraram o pau, não é? O Glauber não veio. Acho que o Joaquim também 

não. Do Rio, veio o Saraceni. E o Saraceni que seria o responsável, porque isso é 

muito... o responsável da expressão uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, uma 

câmera na mão e uma ideia na cabeça, que teria sido retomada depois pelo Glauber. E, 

se não me engano, nessa noite, no meio da pancadaria e da gritaria, o Saraceni falou 

disso, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. 

 

M.B. – Mas por que teve tanta discussão? Era muita discordância? 

 

J.B. – Porque, indiscutivelmente... Hoje você pode considerar o Aruanda um 

filme clássico, o início de uma coisa, uma semente, que absolutamente ele foi. Agora, 

para o cinema paulista dos anos 50 – estamos em São Paulo –, para o cinema paulista 

dos anos 50, que tinha tido a Vera Cruz, em que tudo está muito bem fotografado, muito 

bem iluminado – em São Paulo, onde havia um cinema publicitário já razoavelmente 

desenvolvido –, Aruanda era um troço muito malfeito, incompetente; Arraial do Cabo 

era incompetente. Então, a coisa... A questão foi que nós, de uma forma oficial, 

institucional, ou seja, a Cinemateca Brasileira e a Bienal de São Paulo apresentam isto, 

e isto, para eles, foi um lixo, um lixo. Não entenderam. Não houve... Quando eu digo 

pancadaria, eu estou exagerando; agora, gritaria, sim. Não me lembro quem estava, dos 

paulistas. Não sei se o Jacques Deheinzelin estava lá. Enfim, tinham muitas pessoas que 

provinham da Vera Cruz, que tinham ficado com equipamentos, ou que alugavam, ainda 

– os independentes, os chamados independentes. Não lembro como... se o Roberto 

Santos estava e como ele teria se comportado. Mas, com certeza, sim, ele estava. Mas 

esses filmes eram péssimos, para eles. 

 



Transcrição                                                                                               

 

 20 

A.C. – E a sua opinião, na época, sobre Aruanda? A sua, pessoal. Qual foi o seu 

posicionamento? 

 

J.B. – Meu posicionamento... Mas fui eu que escrevi essa página inteira d’O 

Estado. Meu posicionamento é que havia uma renovação e que essa renovação devia ser 

apoiada. Enfim, eu estava, na medida do possível, realmente consciente do que eu fazia 

– e o Rudá, o Capovilla, o Paulo Emílio –, absolutamente consciente da necessidade de 

apoiar esse cinema, que esse cinema era uma renovação. Sim, tínhamos plenamente a 

consciência. Posteriormente, eu devo ter aprimorado essa consciência analítica. Depois 

eu percebi umas tantas coisas. Por exemplo... Eu dei uma palestra sobre isto, mas eu 

nunca escrevi isto. Bom, agora o Linduarte morreu, então... O que acontece com 

Aruanda? Aruanda é um filme absolutamente fundamental para pensar o cinema 

brasileiro daquele momento, as articulações com o cinema verdade, que ainda não 

chegou no Brasil, ou com o Nagra, que ainda não chegou no Brasil. Mas ele foi feito na 

Paraíba. E a Paraíba fica muito longe, quer dizer, ninguém sabe onde fica a Paraíba. 

Portanto, o fato de ter feito o filme, em si, não é suficiente. O ato decisivo foi o 

Linduarte pegar esse filme e ir para o Sul. No Sul, ele procura o Glauber, que tem uma 

reação maravilhosa a esse filme; em São Paulo, ele procura a Cinemateca, e 

basicamente, o Paulo Emílio e eu, e nós temos essa reação. Então, a caixa de eco que foi 

o Glauber e a caixa de eco que fomos nós, em São Paulo, com a bienal promovendo o 

filme e tudo isso, é que dá ao filme esse papel de... digamos, esse papel fundador. O 

filme é de 1959, não é? Então, o que é importante não é só ver os filmes em si, mas ver 

os filmes dentro de um contexto em que, além do próprio filme, acontecem outras 

ações. Esse filme, talvez, se ele tivesse chegado em 1955, não teria interessado 

ninguém. Mas no momento em que ele bate em Glauber, bate no Paulo Emílio, bate em 

mim, quer dizer, o Paulo Emílio, que vai para Salvador para saber o que está 

acontecendo lá, o eco foi imenso. Eu escrevi um texto para Aruanda... O texto se chama 

Dois documentários, é Aruanda e um filme do Trigueirinho Neto, [Apelo]. Eu era muito 

amigo do Trigueirinho, que hoje é esse líder espiritual aí. Nesse [texto], então, Dois 

documentários, um dos documentários era Aruanda e o outro era um documentário dele 

mesmo, o Trigueirinho, cujo título eu não lembro no momento. Mas o Trigueirinho 

quase bateu em mim, “você não podia fazer isso, você tinha que deixar o teu texto só 
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para Aruanda”. Eu pensei nisso. Eu não fiz. Porque eu tinha que escrever 12 laudas, 

então, [inaudível] tinha que ter matérias, não é? Para te dizer o impacto que foi, quer 

dizer, tudo o que proporcionou de reflexão sobre o cinema subdesenvolvido etc. Porque, 

veja bem, não era mais o neorrealismo, cujas informações tínhamos. Falsamente, aliás, 

porque nunca se praticou neorrealismo no Brasil. Mas, enfim, de um cinema barato. O 

Aruanda provinha do próprio Brasil, e provinha de uma região que não era produtora de 

cinema. Quer dizer, tinha nascido num lugar inesperado, de certa forma. Então, era uma 

absoluta novidade. Então, não sei lhe dizer agora até que ponto eu tive consciência de 

Aruanda; agora, que o Glauber, o Paulo, o Rudá, eu, o Capovilla tínhamos consciência 

de que era a renovação, que era este um caminho que se abria para nós, isso tínhamos 

consciência. Se não tivéssemos tido, não tínhamos feito essa mostra. 

 

M.B. – E Arraial do Cabo? 

 
[FINAL DO ARQUIVO I] 

 
 

A.C. – Então, você ia falar de Arraial do Cabo. 

 

J.B. – Não. 

 

A.C. – Não? 

 

J.B. – Ela me perguntou sobre Arraial do Cabo. 

 

A.C. – Ah, bom. 

 

J.B. – Não sei muito bem o que lhe responder a isto. Certamente, da minha parte 

pessoal, o filme que abria a estrada era Aruanda. Mesmo o filme do Joaquim, 

principalmente o Manuel Bandeira, eu só comecei a penetrar... Porque é um filme muito 

delicado. Não sei se vocês conhecem, mas é um filme muito, muito delicado, de 

filmagem aparentemente simples, então, é um filme para entrar mais lentamente. E o 

Arraial, o que ele tinha, o Arraial? Ele tinha uma temática social, que não era bem o 
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caso do documentário... do cinema brasileiro na época, e tinha coisas do tipo... Tinha 

uma intenção, digamos, de denúncia, tinha uma intenção de que aquilo não podia 

continuar e, sim, tinha que mudar, porque essa fábrica poluía as águas dos pescadores. 

Então, tinha uma coisa... Estou lhe dizendo isto agora. Porque depois vai ser, nos anos 

70, extremamente importante isto em São Paulo, que é a duração dos planos do bêbado. 

Esse bêbado não é absolutamente fundamental para a história. Não sei se na época eu 

teria dito isso, mas, como estamos em 2013, aproveito. Eram outros tempos, outras 

durações. O plano não se rege pela informação. Uma vez que você percebeu que o 

bêbado está bêbado ou que ele fala isso ou aquilo, corta, vai para outra coisa. Só que aí 

ele permanece. Isso indica que a pessoa filmada passa a ter um interesse em si. Isso não 

existia no documentário, a não ser documentário sobre pessoas. Mas documentário de 

cunho sociológico, não. Então, certamente, essas coisas. Agora, uma coisa que 

certamente nós tínhamos... Quando eu digo nós, é: Paulo Emílio, Rudá, Capovilla e eu, 

aqui em São Paulo. Talvez não tivéssemos uma visão de filme por filme. A visão, eu 

acredito que não. Mas, realmente, a gente estava, assim, juntando tudo isso para dizer: 

“Olha, tudo isso é novo, tudo isso interessa, é por aí que nós vamos”. Porque se você 

pegar filme por filme, entre o Manuel Bandeira e o Aruanda há uma diferença de anos-

luz: culturalmente... de todos os pontos de vista, não é? Então, eu acho que, para nós, 

esse conjunto era muito importante como conjunto. E acertamos, não é? Acertamos. Só 

com o Glauber que nunca... Acho que o Pátio não estava na convenção. Ou não 

conseguimos. Eu não sei exatamente. 

 

M.B. – E o curso, aquele curso que teve, do Arne Suksdorff, no Rio... 

 

J.B. – O curso...? 

 

M.B. – Do Arne Suksdorff. 

 

J.B. – Ah, sim. 

 

M.B. – Você chegou a participar? 
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J.B. – Não. 

 

M.B. – Mas ele teve algum eco aqui em São Paulo? 

 

J.B. – Teve. A minha mulher, que na época não era minha mulher, a Lucila, ela 

fez o curso e, de São Paulo, o Vladimir Herzog fez o curso. A Lucila e o Vladimir e eu 

éramos muito amigos. E no Rio, o Vladimir, com diversas pessoas do curso na equipe, 

inclusive a Lucila, fez o Marimbás. Acho que as duas pessoas de São Paulo foram estas. 

Então, sim, o curso repercutiu aqui. E depois você vai ver a repercussão em Capovilla, 

por exemplo, quando, depois do golpe, ele faz Meninos do Tietê. Já que o golpe 

eliminou um projeto que nós tínhamos, então ele... 

 

M.B. – E o João Batista, ontem, ele comentou muito sobre o Fernando Birri, que 

ele teve um papel muito importante aqui em São Paulo. 

 

J.B. – Sim, teve um papel importante. O Fernando vem... Aliás, tem um livro aqui 

do Fernando. Vocês conhecem esse livro? 

 

M.B. – Legal. É sobre ele ou é dele? 

 

J.B. – É dele. Mas talvez haja coisas sobre ele. São escritos variados, são 

poemas... O Fernando veio de Santa Fé por motivos políticos. Na época, ele tinha feito 

o Tire dié e Os inundados. Ele tinha a cópia... Não sei exatamente quando vimos Os 

inundados, mas ele tinha uma cópia do Tire dié. E isso foi um choque aqui, na época. 

Capovilla, eu, Rudá entramos em choque, com esse filme. O Birri tinha uma força de 

liderança grande, então, passamos a nos reunir – na época, já era a SAC – na rua Sete de 

Abril... Na rua Sete de Abril, lá perto da praça da República, tinha um cinema chamado 

Coral que pertencia ao Dante Ancona Lopes, e acima do Coral tínhamos escritórios, que 

o Dante tinha cedido à SAC (Sociedade de Amigos da Cinemateca), que, na época, 

essencialmente, fazia estreias. Então, fizemos pré-estreias de, sei lá, Ano passado em 

Marienbad, A doce vida e de uma série de filmes importantes, e nós nos reuníamos, 

então, em uma dessas salas acima do Cine Coral. Quem vinha, não sei exatamente, 
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agora, mas, em todo caso, tinha o João Batista, o Capovilla e eu, da Cinemateca; o 

Farkas – que eu saiba, a trajetória Farkas começa aí, com o Birri –; e os portugueses, um 

Rego não sei o quê*, que, na época, eram os proprietários ou os editores da Última 

Hora, de que eu era crítico de cinema. Eu tinha uma coluna na Última Hora. Acho que 

esse que era o grupo. Como... Isso era no governo Goulart, havia essa questão básica 

que eram as reformas de base, e entre as reformas de base, basicamente, a reforma 

agrária, então começamos, todo esse grupo, a pensar num filme de longa metragem 

sobre a reforma agrária. Hoje, eu não sei exatamente aonde foram as nossas discussões, 

mas, em todo caso, houve esse grupo, então, de um tema de atualidade política imediata, 

que não foi adiante por causa do golpe. Então, no golpe, os portugueses deixam a 

Última Hora, o Rego – parece que tinha um nome assim – volta para Portugal, e eu saio 

da Última Hora, e o Birri vai para a Itália, de forma que o projeto se dissolve. No 

entanto, ele não teria sido de todo inútil, porque como reforma agrária não existe mais, 

mas o Farkas já está lançado nessa trilha e vai produzir o Viramundo... quer dizer, os 

quatro do Brasil verdade, que é Viramundo; Subterrâneos do futebol... São quatro 

filmes: um produzido por um argentino... E os produtores são duas pessoas, Sérgio 

Muniz e um argentino ou uruguaio que trabalhava com o Fernando Birri. Então, vai dar 

isto. Por outro lado, a gente já tinha trabalhado muito sobre a reforma agrária e tudo, e o 

português, o Rego, diz para o Capovilla: “Trabalhamos tanto, trabalhamos tanto etc., 

não deu em nada, mas deve dar num filme”, e ele produz um filme, que é Meninos do 

Tietê, no qual eu estou citado. Aí, depois o Capovilla me diz... Eu não fiz absolutamente 

nada em Meninos do Tietê. E de fato eu não fiz nada. Mas ele disse: “Não, você tem que 

ser citado, porque você faz parte do núcleo da reforma agrária, que não foi adiante por 

causa do golpe, mas você está inteiramente ligado a esse projeto”. Mas propriamente no 

filme, não fiz absolutamente nada. 

 

A.C. – Você já passou pela Última Hora, mas, enfim, você assume uma coluna 

diária, em 1963... É um período bem curto, não é? É até o golpe. E essa coluna, como se 

chamava? 

 

                                                
* Provavelmente, refere-se a Victor José Costa da Cunha Rego. 
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J.B. – Em 1963, os portugueses convidaram duas pessoas, que é o Capovilla e eu. 

Mas o Capovilla escreveu pouco. Acho que ele não chegou a escrever nunca, inclusive. 

E o cinema, na Última Hora, estava assim: tinha uma pessoa... Já era assim. O Estado 

de S. Paulo estava estruturado da mesma forma. Você tem uma pessoa voltada para o 

noticiário, como o Rubem Biáfora, n’O Estado. O noticiário de cinema era o Ignácio de 

Loyola Brandão e tinha um crítico. Como o Capovilla não aparecia... E a mesma coisa 

era n’O Estado: Rubem Biáfora e Almeida Salles. E na Última Hora: Ignácio de Loyola 

Brandão e eu como crítico. E as áreas eram bastante respeitadas. Isto foi... Não sei 

quando os portugueses adquiriram a Última Hora, mas foi na reestruturação organizada 

pelos portugueses, e o editor-chefe, que era o Armindo Blanco, era português. Depois 

do golpe, o Armindo fica no Brasil, e lá nas altas esferas – acho que havia dois, o Rego 

e um outro que eu não sei quem é –, voltaram para Portugal. E o Rego, depois da 

Revolução das Flores, passou a ter um... Não sei se ele está vivo ainda, mas passou a ter 

um cargo importante no governo. Talvez ele tenha sido até ministro, não sei muito bem, 

no governo socialista. 

 

M.B. – Eu queria voltar um pouquinho e queria falar um pouco sobre... Não sei se 

foi um ou dois artigos que você escreveu sobre A doce vida, do Fellini... 

 

J.B. – Sim. 

 

M.B. – Em algum momento, você menciona que eles, de certa forma, foram 

importantes, não sei, para, talvez, você se inserir mesmo nessa coisa da crítica 

cinematográfica. 

 

J.B. – Mas já que você sabe a história... Quer dizer, o problema é sempre isto, é 

que as narrações vão se consolidando, se sedimentando, e depois você passa a repetir as 

narrações, supondo que, ao narrar, você está narrando sua vida. Mas, em realidade, você 

está repetindo as narrações. Isso é a base do Jogo de cena. Quer dizer, eu não consigo 

mais fazer o que eu estou fazendo agora porque eu não acredito nem um pouco no que 

estou fazendo agora. Quer dizer, é impossível fazer o que eu estou fazendo agora 

ingenuamente, depois do Jogo de cena, que é uma revolução total. Bom, o que 
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aconteceu com o Dolce vita? Eu tinha visto o filme em pré-estreia no Coral, porque eu 

também trabalhava na SAC e o trabalho que a gente fazia eram essas pré-estreias de 

filmes importantes. Eram pré-estreias à meia-noite, se não me engano, nos sábados ou 

às sextas-feiras, sei lá. E, realmente, eu fui e foi um impacto, A doce vida. E depois, 

algum tempo depois, o filme entrou em cartaz. Eu ainda trabalhava na Livraria 

Francesa, ainda escrevia em francês, e o Paulo Emílio... O Décio de Almeida Prado me 

disse que um artigo do Paulo Emílio não ficaria pronto na data prevista e se eu podia 

fazer alguma coisa. Eu disse: “Bom, está entrando em cartaz, isso eu posso fazer”. Aí eu 

fiz. A questão é que eu fiquei tão impactado pelo filme que eu não consegui começar a 

escrever. Eu saía da Livraria Francesa e voltava para o Coral e assistia de novo ao filme. 

Mais eu assistia ao filme, menos eu escrevia. E o prazo foi passando, e eu tinha, além do 

mais, que ter uns dias para a tradução na Livraria Francesa. Porque só em um... Porque 

a gente traduzia isso na hora do almoço. Então, só um almoço não dava para traduzir 

tudo. Então, certamente que devíamos ter... Então, eu tinha que escrever isso em um 

momento... No sábado de manhã, eu disse: “Bom, é agora. Quer dizer, ou escrevo agora, 

para começar a traduzir na segunda com o Nicolau, ou não faço”. Aí fiquei tão 

apavorado que tomei umas pingas em algum boteco. Aí eu fui para casa. Nessa época, 

eu morava com o Capovilla. Tínhamos uma casinha aí nos Jardins. E cheguei em casa 

bêbado e escrevi durante a tarde toda. E o texto foi isto. E a repercussão foi 

extraordinária, inclusive sobre mim. A repercussão foi tamanha que eu não entendi 

muito bem o que estava acontecendo: fui convidado para falar sobre o método crítico, 

sobre não sei o quê... Enfim, fiquei um pouco ultrapassado pelos acontecimentos. O 

Suplemento Literário... O Décio adorou o texto, aí me pediu um segundo texto. O 

segundo texto era um horror. Quer dizer, eu fiz porque estava... Bom, porque eu estava 

na frente da correnteza. E justamente essa grande repercussão que teve o texto é que 

me levou a uma reflexão, que você sabe qual é, mas que foi a grande guinada que eu dei 

no meu trabalho: que a única pessoa que não leria o texto e que me importava, das 

pessoas que me importavam, era o Fellini. E aí veio para mim muito claramente que a 

crítica não seria uma apreciação de valores, [inaudível], não seria só um trabalho de 

análise, mas que a crítica era atuante no meio de produção e que um dos interlocutores 

do crítico, além do seu público, é a área de criação, o diretor, e que isso era fundamental 

e que eu não podia continuar a escrever sobre Fellini ou Ingmar Bergman, que não tinha 
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nenhum sentido fazer isto. Então passei a me dedicar... Quer dizer, foi um momento de 

virada muito grande. Não sei se depois do Dolce vita... É claro que devo ter escrito 

sobre filmes estrangeiros, inclusive na Última Hora, porque o que tinha em cartaz é que 

eu tinha que escrever, mas depois foi uma dedicação exclusiva ao cinema brasileiro. E 

só com o Kiarostami que eu mudei de rumo. Então, a questão que eu me faço é 

justamente... quer dizer, sobre essas narrações, que eu chamo de... Como é que eu 

chamo isso? Tem um nome que eu atribuí a essas narrações. Quando que eu construí 

essa narração? Quando que eu dei a Dolce vita o papel que eu lhe dou agora na minha 

vida? Não sei exatamente quando que eu construí essa narração, quando que eu fechei 

essa narração, e que eu passei a reproduzi-la para aquela pessoa que me entrevista 

atualmente: vocês. Eu vivia de uma forma muito agitada, extremamente agitada. Quer 

dizer, é um texto que foi escrito bêbado e que, de repente, me caiu o mundo em cima de 

mim, porque todo mundo queria saber, e que foi reproduzido parcialmente por vários 

jornais – acho que até o Jornal do Brasil reproduziu um trecho no seu suplemento 

dominical, se não me engano. Então, sim, havia uma reflexão sobre a crítica constante. 

Tinha havido a Convenção da crítica... Tinha havido? Foi antes ou depois? Isso vocês 

devem saber melhor do que eu. Mas, em todo caso, havia essa... Se foi antes ou depois, 

não sei. Mas, de qualquer forma, com o Paulo Emílio havia essa preocupação constante 

com o que era a crítica, o papel da crítica e o cinema brasileiro e tudo isso. Então, aí... 

Agora, quando que eu organizei isso sob forma de narração, eu não sei muito bem, mas 

um momento eu tive que dizer isto. Mas não foi na época. Na época, as pessoas me 

perguntavam sobre o meu método crítico, e eu não podia dizer: “Escrevi isso bêbado”. 

A verdade é essa. E deu um estilo, sei lá, meio barroco, não sei, naquele vestido da 

Anita Ekberg. 

 

A.C. – Isso é só um intervalo, porque ontem o João Batista falou da geração glass, 

que era a geração... porque bebia, e você integra a geração... 

 

J.B. – As relações...? 

 

A.C. – Glass (copo). Ontem, brincando, o João Batista disse que ele era da 

geração que vivia bebendo. Glass, de copo, porque bebia muito. Estou brincando. 
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J.B. – Não, mas havia. Não, não, você não está brincando. Nessa época, a droga 

circulava muito pouco – não havia, ou não sabíamos – e as pessoas bebiam, sim. 

Algumas pessoas, como o Caio Scheiby, gravemente; o Rudá, muito, a tal ponto que ele 

teve problemas de saúde etc. Eu, houve fases em que eu bebi razoavelmente, e inclusive 

eu saía com o Caio. Então, não é... É importante isto. No meio do cinema, depois, na 

Boca do Lixo, na pornochanchada, muita gente morreu de cirrose. Então, nesse final dos 

anos 50 e no início dos anos 60, não é a maconha ou a cocaína, que vai aparecer um 

pouco mais tarde, os ácidos, os cogumelos, mas é o álcool que tem uma função 

essencial. Inclusive, no Tourist Bar, o que a gente fazia? Enquanto eu discutia com o 

Biáfora ou com o Walter, a gente tomava chope. Portanto, não é secundário, o álcool, 

não é uma piada, não. 

 

M.B. – E você se lembra de outros lugares que vocês frequentavam, outros bares? 

Tinha points, como a gente chama? 

 

J.B. – Não. Mas havia outros. Porque eu lembro que quando nos reuníamos para 

conversar sobre a revista – diante de chope, evidentemente –, nós estávamos sentados. E 

no Tourist, não, tinha só bancos, diante de um balcão. Agora, onde havia essa mesa e 

cadeiras... Mas toda vez que a gente se reunia para a revista era, certamente, num bar. 

Mas agora eu não sei qual é. 

 

M.B. – E nesse apartamento que você dividiu com o Capovilla, vocês moraram...? 

 

J.B. – Não é apartamento; é uma... Fica nos Jardins, numa grande casa burguesa 

que tinha uma edícula para criados no fundo do terreno, e essa família não devia estar 

muito bem de vida e alugou essa... Então, havia dois quartos... Quer dizer, era uma 

edícula assim: não para um empregado, mas para uma família que devia ter um 

mordomo, que devia ter... Então, havia dois quartos e uma sala, e o banheiro, eu acho 

que ficava embaixo. A gente tinha que sair pela escada externa para, embaixo, ir para o 

banheiro. E moramos lá porque... Na Cinemateca, o que recebíamos, financeiramente, 

era mínimo, mas dava para se sustentar dessa forma. 
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M.B. – Vocês ficaram muito tempo morando...? 

 

A.C. – E estendiam as discussões de grupo, de amigos lá para dentro da casa? 

Vocês se reuniam lá? 

 

J.B. – Não. Porque não estava no circuito. Eu me lembro que fizemos uma festa, 

nessa casa. Uma pelo menos eu me lembro. Talvez, mais de uma. Mas, em todo caso, 

uma. Porque, agora, que eu estive em Tiradentes, que eu vi o filme da filha do Carlos 

Henrique Escobar, aí eu me lembrei dessa festa, porque ele estava lá, eu tinha 

convidado. Mas, não, porque ela era meio fora... Para nós não era genial, morar lá. A 

gente certamente preferia – eu, com certeza – morar mais perto do Centro. Sempre 

gostei muito do Centro. Mas certamente que, por algum motivo, encontramos essa 

possibilidade de alugar, que devia ser mais ou menos barata. Então foi isso. Mas 

estava... Não me lembro em que rua, mas estava bastante fora, nos Jardins. 

 

A.C. – E durante quanto tempo vocês moraram juntos? 

 

J.B. – Não sei. 

 

A.C. – Uma eternidade. 

 

J.B. – Não sei se foi uma eternidade, não. Foi bastante tempo, sim, mas não sei 

dizer. Vamos perguntar para ele. 

 

A.C. – Vamos perguntar para ele. 

 

M.B. – Nesse período, você se filia a algum partido? Você chega a ter uma 

militância política? 

 

J.B. – Bom, eu tinha relações com o Partidão, mas nunca tive carteirinha. Havia 

células. Eu frequentava uma delas, com o Paulo José. Agora, nunca militei, assim... 
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Não. Nunca. A militância era feita – aí, sim, bastante – através do Centro Popular de 

Cultura, que, em São Paulo, não teve a importância e as consequências que ele teve no 

Recife e no Rio, que, certamente, foram os dois lugares, mas fazíamos, sim, alguma 

coisa. O Caio Graco, da Brasiliense, era uma dessas pessoas. E eu me pergunto se o 

Escobar estava ou não estava. Isso antes do golpe, evidentemente. E Capovilla, Rudá... 

Agora, o Rudá... Capovilla e eu, nós nos concentrávamos bastante sobre os cineclubes e 

sindicatos. Então, me lembro que Capovilla e eu, juntos, fomos ao Sindicato da 

Construção Civil e apresentamos Aruanda. Foi uma... Então, não era uma militância 

propriamente política; era uma militância político-cultural. Enfim, era o que o Centro 

Popular de Cultura pretendia fazer, na sua versão paulista. 

 

A.C. – Um pouco o que eu vou perguntar é só... Acho que talvez ninguém tenha 

lhe perguntado. Pode ser. A gente está buscando perguntas que você nunca tenha 

ouvido. Você se naturalizou brasileiro, conseguiu a cidadania brasileira? 

 

J.B. – Sim. 

 

A.C. – E quando foi isso? 

 

J.B. – Olha, a assinatura do diploma data da ditadura. Quer dizer, são os militares 

que me nacionalizaram. O pedido foi feito durante o governo Goulart, o Jango, e levou 

um ano ou dois anos. Quando eu fui chamado, eu nem sabia por que eu tinha sido 

chamado. Eu tinha totalmente esquecido essa história. Mas foi bom, porque no Rio, por 

exemplo, tinha um grupo de pessoas que pediam a minha expulsão, como estrangeiro, 

do Correio da Manhã, e aí, como eu já tinha a nacionalidade, isso estava tranquilo. Mas 

fui nacionalizado pelos militares. Acho que foi durante o Jango, sabe? Foi uma coisa 

assim. Mas eu sei que foi... Levou um tempo enorme – certamente mais de um ano, 

muito mais de um ano –, e considerando o ritmo acelerado das nossas vidas naquela 

época, com certeza, eu tinha esquecido disto, já tinha passado. Um belo dia, os militares 

me chamam. 

 

A.C. – E você achou que ia ser preso? 
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J.B. – Não. Não achei que ia ser preso. 

 

A.C. – Interrogado. 

 

J.B. – Houve... Porque eu já estava casado, naquele momento. E aí estudamos o 

que podia ser isso, o que podia ser isso, e de repente veio isso. Então, passei a cantar o 

hino nacional e a minha mulher me dava algumas informações sobre a história do 

Brasil, a Independência e coisas desse tipo, que eles podiam perguntar. Eu não me 

lembro se eu tive que cantar lá o hino, diante da bandeira. É possível, sim. 

 

M.B. – Quando você se casou? 

 

J.B. – Em 1964. 

 

A.C. – Com a Lucila. 

 

J.B. – Sim. 

 

M.B. – No ano do golpe? 

 

A.C. – Antes do golpe? 

 

J.B. – Depois do golpe. Alguns meses depois. 

 

M.B. – Com o golpe, vocês mudaram muito a rotina dos cineclubes? 

 

J.B. – Não, não mudamos a rotina; simplesmente acabou tudo. Eu fiquei, no dia 

31, eu fiquei na Última Hora com estava o Armindo e os portugueses. Não sei até que 

hora nós ficamos, de madrugada, meia-noite, uma hora da manhã, e aí os portugueses 

disseram que não tinha mais volta e que o golpe tinha sido dado. Aí, não sei exatamente 

quem eu fui encontrar, mas o nosso ponto de contato era o Teatro de Arena, que era 
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uma grande, grande referência para nós, não só por causa das pessoas, mas também 

reuniões que aconteceram lá etc. Aí fiquei um dia, eu acho, uma noite ou um dia na rua. 

Porque, quando chegamos no Teatro de Arena, achamos a maior besteira ter entrado no 

Teatro de Arena, então, ficamos circulando pelas ruas, ficamos circulando em volta da 

praça da República para obter informações, o que é que tinha acontecido, o que... E aí 

eu resolvi ir tomar banho – porque havia bastante tempo que eu não tomava banho –, 

mas eu, em vez de ir para casa... Eu não me lembro onde eu morava, [inaudível] no 

Centro. Eu resolvi tomar banho na casa dos meus pais, que moravam mais afastados. Aí 

eu fui lá. E resolvi tomar o ônibus na Nove de Julho, não no ponto inicial, mas bem no 

meio. Então andei bastante até chegar no ônibus. Aí, nessa andança, encontrei com um 

cara do partido que era... Como é que chama isso, a democracia vertical? [Encontrei 

com um cara do partido] dizendo o seguinte, que eles estavam sabendo o que nós 

estávamos fazendo, essa corrente de informação, e que isso devia ser continuado, que 

eles estavam de acordo com isto, que o Jango estava subindo para Curitiba e que, 

quando ele chegasse a Curitiba, então nós seríamos informados de outras tarefas que 

teríamos que fazer. Bom, aí tomei o ônibus até a casa do meu pai, e aí meu pai disse: 

“Olha, tem uma pessoa que ligou, que se chama Cecília Guarnieri, que disse que você 

não pode voltar para o Centro. Você foi procurado na Última Hora, no Teatro de Arena 

e na Faculdade de Filosofia. Você tem que desaparecer”. E aí aconteceu uma coisa 

bastante interessante. Meu pai me chegou e me disse: “E agora você faz o quê?”. E aí 

ficou claro que nós não tínhamos nenhum treino, mas nenhum, nenhum, nenhum, de 

vida clandestina. E que ele tinha passado quatro anos, na guerra, clandestinamente. E aí 

ele me disse: “Bom, eu vou... Hoje, não, mas amanhã eu vou te levar [inaudível], numa 

pequena cidade, num sítio, para você ficar lá. Mas você não pode ficar aqui em casa 

hoje à noite”. Porque nós não sabíamos o que a polícia sabia. E como meu irmão 

acabava de casar, ele disse: “Você vai para a casa do teu irmão, porque eles não têm 

esse endereço”. Evidentemente, eles não sabiam nada, a tal ponto que, depois eu soube 

disto, na Última Hora, eles perguntaram se eu era homem ou mulher. Porque o meu 

nome, em inglês... Jean é um negócio bilíngue. E um tesoureiro, alguém da Tesouraria, 

a quem foram perguntar se era homem ou mulher, disse mulher. Nunca soube se esse 

homem disse isto porque também ele não sabia ou para me proteger. Eu teria adorado 

saber quem é essa pessoa, me encontrar com ela. Em todo caso, no dia seguinte eles 
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voltaram. Mas depois eles descobriram que eu era homem. No dia seguinte eles 

voltaram para a Última Hora e prenderam esse cara. Bom, aí, na casa do meu irmão, lá 

pelas cinco horas da manhã, meu pai veio me pegar na casa do meu irmão e aí a gente 

viu... fez um pequeno balanço, porque... “No teu caso, todos os teus colegas devem 

estar no teu caso”, então, que tinha que cuidar do Capovilla. Quando ele voltasse para 

São Paulo, cuidar do Capovilla. E, por outro lado, já tínhamos a informação de que o 

Guarnieri tinha viajado... Bom, ele foi para a Bolívia, se não me engano, [inaudível]. 

Aí, como eu não sabia que tipo de família eram os Guarnieris, disse para meu pai para 

procurar a Cecília, que tinha dois filhos, e ver se ela precisava de alguma coisa. Depois 

se verificou que não, que ela estava com uma família abastada. Mas meu pai fez isto. E 

isso se prolongou durante os anos 60, de nos ajudar, sempre que necessário, na vida 

clandestina, ajudar outras pessoas. Eu, nem tanto, porque fiquei dois meses mais ou 

menos e depois... A minha volta... Vocês souberam da minha volta, não é? Vocês sabem 

disso? 

 

A.C. – A gente não sabe nada. 

 

M.B. – A gente não sabe nada. 

 

A.C. – Pode contar. 

 

J.B. – Porque no momento... Acho que [inaudível] dura uns dois meses, mais ou 

menos. Depois dessa busca inicial, a polícia não me procurou mais. Então, essa questão, 

quer dizer, durante quanto tempo eu fico nesse sítio, onde eu começava a me instalar? 

Eu virei professor. Tinha umas meninas de sete ou oito anos, nove anos, da família, 

então, à tarde, eu organizava aulas e brincadeiras com elas e acabei gostando disto. E aí 

o Rudá montou uma situação que possibilitaria testar a polícia. A situação foi a 

seguinte: foi anunciado que eu daria uma palestra no prédio da Secretaria onde ficavam 

os Diários, e essa palestra seria uma apresentação de um filme, que, se não me engano, 

era um filme de Eisenstein – evidentemente, não o Encouraçado, porque isso teria sido 

violento demais, mas eu acho que era o Alexandre Nevski. E aí eu vim para cá. Numa 

hora aí, me puseram num carro, eu não me lembro exatamente onde, e pouco depois da 
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hora prevista eu cheguei de carro, me cercaram e me levaram para dentro de um 

elevador. Aí cheguei na altura da... no andar onde havia um auditório. E aí desligaram 

os elevadores. Aí fiz essa palestra, que não deve ter sido a melhor da minha vida, e 

apagou-se a sala para o início da projeção. Aí alguém me pegou – o Rudá, devia ser –, 

para me pôr no elevador que ficava do outro lado. E aí só esse elevador ficou ligado. Aí 

eu desci, o carro me esperava embaixo, e não houve nenhuma... Ah, sim, o Rudá, que 

estava muito relacionado com a imprensa, conseguiu que a palestra tivesse sido bem 

anunciada, e houve fotografias, se conseguiu que fotografias de mim fossem publicadas 

naquelas colunas sociais etc. Isso ele tinha conseguido. E aí esperamos mais um tempo 

e não houve nenhuma reação. Então, aí eu voltei para cá. Mas algumas coisas eram 

proibidas. Por exemplo, eu não podia entrar na Cinemateca. Teria sido perigoso. Não sei 

se para mim, mas, em todo caso, para a Cinemateca podia ter sido, não é? Então, eu 

mantinha contato com o Rudá, mas sem entrar na Cinemateca. 

 

M.B. – E o Rudá também estava, nesse período, tendo que...? 

 

J.B. – Não. Não. Mais comprometidos, pelo lado da Cinemateca, mais 

obviamente comprometidos era o Capovilla e eu, porque fazíamos o trabalho de 

sindicato. A gente trabalhava bastante com o Sindicato dos Metalúrgicos, [inaudível] 

metalúrgicos da construção civil, mas tínhamos muitos cineclubes com os quais a gente 

estava... O cineclubismo é uma coisa muito interessante, não é? 

 

M.B. – Você chegou a pensar em se exilar, a sair do país? 

 

J.B. – Não. Eu era recém-casado, então, não pensei. Eu pensei nisso depois do AI-

5. Aí, quando apareceu a lista dos 25... Nessa época, eu já era professor da USP, mas, 

quando o decreto dos 25 apareceu, eu estava em Brasília, na Universidade de Brasília, o 

que a USP ignorava e eu continuava a trabalhar lá de alguma forma. E aí foi realmente a 

catástrofe. Aí de novo eu me escondi. [Inaudível] me esconderam. Porque a gente não 

sabia o que ia acontecer com os 25, se íamos ser presos ou sei lá o quê. Então, fui 

colocado lá em algum apartamento em Brasília. E aí caiu... quer dizer, que eu não tinha 

mais nenhum meio de sobrevivência: não só eu não tinha mais a Última Hora havia 
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muito tempo, não tinha mais a Cinemateca, não tinha mais a Universidade de Brasília, 

não tinha mais a USP, e tinha a Lucila e a Ligia. Então, foi assim um... realmente, um 

momento extremamente difícil. Aí eu recebi um convite do cônsul da Tchecoslováquia 

– eu não lembro agora se é o cônsul da Tchecoslováquia em São Paulo ou em Brasília, 

não sei –, que me convidou... Porque tinha uma escola famosa de cinema na 

Tchecoslováquia e nós tínhamos feito o festival de cinema tcheco, que tinha tido uma 

excelente repercussão. Aí eu pensei... O Guido Araújo tinha estudado nessa escola na 

Tchecoslováquia. Pensei um pouco. Aí eu perguntei para o cara: “Antes de pensar nisto, 

eu tenho que saber se é uma bolsa para mim ou se inclui a minha família”. Aí ele: “Não. 

É só para você”. Aí eu digo: “Bom, então não tem como”. Mas, também, eu não estava 

muito a fim de ir para a Tchecoslováquia. Em 1969, mais adiante, aí fui para o Chile, 

para o Festival de Viña del Mar. Houve um grande festival – o Solanas estava lá; o Joris 

Ivens; o Santiago Alvarez, de Cuba, além dos chilenos, o Littin. Esse encontro foi 

muito, muito bom, do ponto de vista ideológico e político. Aí que entendi realmente o 

que era o Tercer Cine, do Solanas e do Getino. Foi muito bom isto. E por outro lado, o 

[Fernando] Perrone – naturalmente, aposentado. Ele estava exilado no Chile e ele me 

disse que ele poderia conseguir uma vaga para mim numa universidade, não em 

Santiago, mas não muito longe de Santiago. Ele conversou sobre que eu não falava 

espanhol, mas o que poderíamos fazer e tudo e achamos alguma coisa que seria possível 

fazer. Então, eu fiquei de voltar para o Brasil e de mandar para ele uma documentação 

que ele pudesse apresentar à universidade. De certa forma, eu já tinha alguns trunfos, 

porque eu tinha sido professor da Universidade de Brasília, tinha sido professor da 

Universidade de São Paulo, já tinha um livro publicado, que é o Brasil em tempo de 

cinema, que tinha tido uma certa repercussão. Aí cheguei aqui e falei para a Lucila: 

“Olha, existe essa possibilidade”. E a Lucila me disse: “Mas eu não vou para o Chile, 

mas de jeito nenhum, porque vai acontecer no Chile...”. Eu fui no Chile na época da 

campanha do Allende. “Vai acontecer no Chile o que aconteceu no Brasil. Não me exilo 

para nenhum país da América Latina e nenhum país africano. Se você quiser se exilar, 

podemos ir ou para Nova York ou para Paris. E só.” Aí eu... Chego em Nova York e 

faço o que em Nova York?! De forma que não... Não entendo como a Lucila teve essa 

antevisão, mas foi o que ela falou. E aí, bom, é claro que eu não ia sozinho para o Chile, 
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não é? Então eu fiquei. Foi o único momento em que realmente eu pensei. Porque era 

bem bizarro. Bem, bem bizarro. 

 

M.B. – A Lucila, nesse momento, estava trabalhando com alguma coisa? 

 

J.B. – A Lucila, nesse momento, era professora da USP. A Lucila pertencia ao 

grupo do Antonio Candido, da Teoria Literária. A Cinemateca entrou em absoluta 

decadência. Quem sustentava... quem ficou na Cinemateca é um varredor, que era um 

funcionário... o sr. Aloísio, um funcionário da prefeitura que tinha sido designado – 

desde sempre, me parece – para fazer a limpeza. Era uma pessoa encantadora, um 

senhor já um pouco de idade, e funcionário da limpeza. E dele diziam... O Paulo 

Emílio gostava muito dele. E dele, ele dizia: “A limpeza não é a vocação do senhor 

Aloísio, porque a Cinemateca é uma imundice só”. Mas ele, em vez de dizer que o sr. 

Aloísio trabalhava mal, ele formulava assim, “a limpeza não é a vocação do sr. Aloísio”. 

E esse senhor Aloísio fez uma coisa fantástica, porque ele se mudou para o galpão, para 

o barracão da Cinemateca no Parque Ibirapuera, para que a Cinemateca não fosse 

roubada. Então, foi ele que aguentou esses momentos em que a Cinemateca não tinha 

mais dinheiro nenhum. O Rudá já estava na USP; o Paulo Emílio, também... Enfim, 

um momento... E a Lucila foi para lá, também, nesse momento. Depois apareceram 

alguns estudantes e alguns cineclubistas, como o Felipe Macedo, o Alain Fresnot, 

constituindo um pequeno grupo de sobrevivência da Cinemateca. 

 

A.C. – Mas você se desliga da Cinemateca? 

 

J.B. – Bom, eu não botava os pés lá. Porque eu tinha que sustentar uma família. 

Então, sustentar uma família nessas condições não era fácil. Tentei fazer publicidade, 

tentei fazer uma série de coisas, mas não deu certo. Peguei uma outra coluna, que era na 

Gazeta, que era o Paulo Emílio e eu, mas fomos expulsos de lá. 

 

A.C. – Mas você passa a escrever com pseudônimo. Você continua escrevendo. 
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J.B. – Só no Opinião. Ah, não, fiz algumas coisas fora. Mas, basicamente, no 

Opinião. 

 

A.C. – Você lembra os pseudônimos? 

 

J.B. – É Carlos Murao. 

 
[FINAL DO ARQUIVO II] 

 
 

A.C. – Então, só para fechar a questão dos pseudônimos – nós, que pesquisamos 

tudo –, consta que você, além do Carlos Murao, você também assinava como Carlos 

Richter ou Álvaro Ferreira. Isso procede? É verdade? Ou você assumiu, realmente, só o 

pseudônimo de Carlos Murao? Na época da censura...? 

 

J.B. – Houve vários, mas agora não me lembro. Quer dizer, o mais marcante é o 

Carlos Murao – eu escrevi bastante – e como nos chegou isto. Porque o Opinião tinha 

censura na redação, e um dia um texto meu foi proibido na íntegra. Bom, aí o 

Montenegro, que era o editor de cultura, me disse: “Faz uma coisa um pouco mais 

leve”, e na semana seguinte foi proibido na íntegra. Começamos a achar isso um pouco 

curioso. Aí eu resolvi escrever um artigo sobre Molière – acho que Tartufo tinha sido 

apresentado por uma companhia francesa –, e escrevi sobre... mais sobre questões, pelo 

que eu me lembro pelo menos, da cenografia... desse tipo. O artigo foi proibido. Então, 

aí o Raimundo e o Montenegro chegaram à conclusão que o meu nome tinha sido 

proibido. Aí eu mudei de nome, fiquei [inaudível]. Durante um tempo... Nos primeiros 

dias... Inicialmente, a redação não estava a par. Quando, depois, a censura aceitou o 

nome... O primeiro texto como Carlos Murao é um texto mais agressivo – era sobre 

cinema árabe, ou cinema palestino, não sei muito bem o quê –, e aí ela aceitou. Então, 

esse foi, digamos, o pseudônimo mais funcional, porque... Depois a redação soube. 

Acho que o censor nunca soube. Bom, é claro que nunca soube, o censor. 

 

M.B. – Agora, queria voltar um pouco à criação do curso na UnB. Nesse 

momento que vocês resolveram criar o curso, você já estava na USP, já dava aula? 
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J.B. – Não. 

 

M.B. – Como foi esse processo? 

 

J.B. – Não existia o curso da USP. O curso da USP é posterior. A primeira 

universidade, que eu saiba... Porque os cursos de comunicação, de certa forma, eles 

correspondem a uma atualização da universidade brasileira. Devia talvez haver um ou 

outro curso de jornalismo, havia a Cásper Líbero, mas curso de comunicação não havia. 

Eles datam de meados da década de 60, e no caso da USP, acho que é em 1966. De 

forma que o curso de Brasília foi um curso pioneiro. Acho que não tinha havido nunca 

isto. E você disse “vocês formaram”. Não foi bem assim. Quer dizer, foi o Pompeu de 

Sousa, que era um dos onze coordenadores da universidade, e o Paulo Emílio que 

decidiram fundar. A universidade funcionava desse jeito, quer dizer, tinha os institutos, 

as unidades... Bom, não existia a palavra faculdade, escola... Eram os institutos. E os 

institutos, para serem criados, para serem institucionalizados, tinham que se apoiar 

sobre três cursos. O curso de jornalismo já tinha sido criado pelo Pompeu, que era 

jornalista; o de cinema é criado e entregue à responsabilidade do Paulo Emílio; e no ano 

seguinte seria criado um de televisão, que formaria o tripé para o assentamento do 

instituto. É claro que isso nunca aconteceu. O nosso ritmo lá foi o seguinte: existia o 

Instituto Central de Artes [ICA], e o Paulo Emílio, a convite não sei de quem, deu um 

seminário sobre Vidas secas, o filme e o romance, no ICA, que teve muita repercussão, 

interessou muito. Bom, também, a cidade, naquela época, não oferecia tanto, 

evidentemente. Ganhou uma grande, grande repercussão. E, além do mais, o Paulo 

Emílio é um palestrante extraordinário, então, um curso dado por ele era sempre 

maravilhoso. Isso em 1964, no segundo semestre de 1964, se eu não me engano. Sim, 

no segundo semestre de 1964. E é aí que, para 1965, eles pensam nesse filme*. O Paulo 

então convida o Nelson Pereira dos Santos, a mim e à minha mulher para formar o 

primeiro núcleo... com ele, formar o primeiro núcleo docente do curso. Quer dizer, eu 

estou no núcleo docente inicial. Trabalhamos depois para... como seriam as disciplinas e 

tudo isso. Bom, as disciplinas, não, porque o Paulo Emílio já tinha isso na cabeça. 
                                                
* Talvez tenha se confundido, querendo dizer “eles pensam nesse curso”. 
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Então, pertenço ao primeiro núcleo, mas não sou fundador, no sentido de que... 

Fundador é o Pompeu e o Paulo Emílio. 

 

A.C. – E você se mudou para Brasília? 

 

J.B. – Sim. E outra coisa: eu estava trabalhando na editora, estava até ganhando 

razoavelmente bem... Porque depois de 1964, depois do golpe, aí eu volto para a 

editora. O responsável, o dono da editora e da Livraria Francesa era marcadamente de 

esquerda, de forma que ele entende absolutamente qual é a minha situação e me 

emprega de novo. E chega a um ponto... Aí, já fazendo secretariado de direção. Mas 

chega a um ponto em que eu não... Eu conversava com a Lucila: “Lucila, eu não me 

vejo continuar como secretário de direção”. E quando veio esse convite do Paulo, então, 

com um salário nitidamente inferior ao que eu ganhava, a gente achou... “Vamos topar 

essa. É a melhor coisa.” Além do mais, a Universidade de Brasília não era o que é hoje 

a Universidade de Brasília, quer dizer, a UnB era um centro intenso de transformação 

social, então, não tinha muita discussão [quanto à decisão]. Aí, o apartamento – 

tínhamos o apartamento –, encontramos pessoas que se interessaram pelo apartamento e 

sublocamos. Porque a gente não sabia. Ia para Brasília, mas ia voltar quando? Daí a dois 

dias? Daqui a dez anos? A gente não sabia. Então, o apartamento foi sublocado. 

 

M.B. – Agora, essa iniciativa de criar esse Instituto de Comunicação na UnB, 

havia alguma ideia de criar alguma coisa na USP? Ou foi uma coisa que partiu do 

Pompeu e por isso foi lá? 

 

J.B. – Certamente havia, em várias universidades brasileiras, a necessidade de 

uma atualização, no sentido de criar cursos que em outros países existiam ou bem em 

universidades ou bem em escolas técnicas, como o Idhec, a grande escola de cinema da 

França. Mas aqui não tinha nenhuma formação cinematográfica de caráter... Não vou 

nem lhe dizer universitário, mas nenhum de forma sistemática, institucionalizado. O que 

houve em São Paulo... durante os anos 50, a Secretaria da Cultura do estado ou da 

prefeitura, não sei muito bem, organizava cursos: um curso de montagem, um curso de 

iniciação à história do cinema, um curso de expressionismo... Eu fiz vários desses 
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cursos, que eram dados por pessoas cuja imagem eu vejo; agora, os nomes não me vêm. 

Mas o montador, por exemplo, era bastante interessante: ele achava o Cidadão Kane 

muito mal montado e que ele deveria – ele, o professor – remontar o Cidadão Kane. Era 

uma pessoa muito ligada, esse professor, ao Khouri e ao Biáfora. Bom, na USP, o que 

depois a gente conseguiu entender é que, além da necessidade de criar novos cursos, 

conforme as transformações das universidades no mundo, eram disciplinas, cursos 

bastante... pela sua novidade, por serem de comunicação, bastante atraentes para os 

jovens. Isto era muito interessante para a universidade. Porque a universidade pensou, 

muito provavelmente, o seguinte: que os jovens irrequietos, vamos mandá-los para lá, o 

que esvaziava o curso de filosofia, o curso de ciências sociais, o curso de letras, aonde 

os irrequietos iam. E o curso... Nessa época, a Maria Antônia funcionava, ainda. E os 

irrequietos, iam botá-los lá no campus, de forma que eles não fariam manifestações. 

Quer dizer, essa ideia de que esses cursos podiam servir para cercear os estudantes. 

Com certeza houve isso. Quer dizer, nenhum reitor veio anunciar isso para a população, 

obviamente, mas circulava essa ideia – pelo menos essa suposição – de que isso deve ter 

sido pensado. E, realmente, para alguns cursos da ECC [Escola de Comunicações 

Culturais], na época, vieram alunos [inaudível]. Realmente, cinema atraiu... Não sei 

nos outros departamentos, mas [cinema] atraiu pessoas politicamente e culturalmente 

irrequietas, instáveis etc. Inclusive, as primeiras turmas da ECC são maravilhosas, 

pessoas como o Ismail Xavier, o Aloysio Raulino, o Djalma Limongi, o Placido, quer 

dizer, todos, pessoas que viriam a desenvolver carreiras – diferentes, mas viriam a 

desenvolver carreiras. E que era maravilhoso. Não tem nada a ver com as turmas de 

agora. Eram turmas muito participantes, inquietas. Bom, você estava falando de 

Brasília. Então, Brasília foi assim. O Nelson se ausentava muito, de forma que a Lucila 

e eu tínhamos que cobrir o Nelson e os horários do Nelson com muita frequência, e as 

ausências do Nelson começaram a se tornar inquietantes num nível acima, ou seja, o 

Pompeu, a tal ponto que um momento o Paulo Emílio teve que caçar o Nelson pelo 

Brasil. Ele estava em Minas. Certamente, alguma paixão alucinante que ele tinha em 

Minas. Então, é muito engraçado, porque o Nelson foi um professor muito irregular que, 

nesse sentido, criou muitos problemas, inclusive porque não era fácil para o Pompeu 

manter esse curso, diante da reitoria, pela quantidade de greves que houve durante esse 

tempo e tudo isto; agora, o Nelson, quando ele chegava ao curso, em Brasília, no curso, 
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ele tinha um tal poder de liderança que aí todos os estudantes se uniam em torno dele. E 

uma vez ele fez uma coisa... Aí mais ou menos que a Lucila e eu parávamos de dar aula. 

Porque ele dava essas aulas concentradas, já que no resto do tempo ele estava ausente. E 

ele fez uma coisa que é absolutamente notável: um exercício que consistia em ir do 

argumento até a filmagem. Todas as etapas, passando por ensaio de atores, por 

cenografia, por figurino... Todas, todas as etapas. E ele pegou um texto curto do Jacques 

Prévert. Ele escolheu Prévert. E, a partir desse texto, houve desenvolvimento de roteiro 

então e tudo isto e foi até a filmagem. E foi até a filmagem pelo seguinte, porque não 

tinha como ter montagem porque não tinha película na câmera. Não havia dinheiro. E 

isso os estudantes sabiam, e ficaram... Não sei quanto tempo durou – quinze dias, 

digamos, diariamente... Os estudantes ficaram absolutamente envolvidos nesse filme 

que não existia. Um trabalho absolutamente extraordinário. E depois, acho que seria 

então em 1968, o Nelson... Depois, então, vem a crise, em 1965... Posteriormente, não 

me lembro exatamente quando – em 1966, talvez –, o Nelson voltaria a Brasília para 

filmar o Fala Brasília, que tinha sido... Quer dizer, era um trabalho do curso de cinema 

e do Departamento de Linguística e que foi interrompido. O projeto foi interrompido 

por causa da crise, da demissão dos 200 e tantos professores. 

 

A.C. – Você estava lá na invasão da universidade? 

 

J.B. – Não. 

 

A.C. – O Vladimir tem um documentário... 

 

J.B. – O Vladimir chega depois.  

 

A.C. – Você já não estava. 

 

J.B. – Eu já não estava mais. A invasão, para dizer a verdade... A invasão data de 

quando? Ela data... De quando data a invasão? 

 

A.C. – Não é em 1965 e 1966, não? 
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J.B. – Nessa época, não. 

 

A.C. – Você sai quando? 

 

J.B. – Em 1965. 

 

A.C. – Você sai em 1965? 

 

J.B. – Quer dizer, depois eu volto, em 1968. 

 

M.B. – Ah, você volta a Brasília? 

 

J.B. – Eu volto a Brasília. Primeiro... O processo foi o seguinte: aqui... A Lucila e 

eu fomos inicialmente para o Rio, para ver se eu pelo menos conseguia algum trabalho 

no Rio, porque eu tinha muitas ligações com o Alex Viany e a Civilização... O Ênio 

disse que ele aceitaria o projeto do Alex... A Revista Civilização Brasileira publicava 

muitas, muitas entrevistas e textos sobre cinema. Esses artigos e essas entrevistas 

tinham bastante repercussão, eram lidas, realmente. Aí veio a ideia de extirpar da revista 

e considerar esse trabalho da Civilização Brasileira como um núcleo inicial de uma 

revista de cinema. Esse projeto existia e o Ênio vinha protelando porque a censura era 

tão violenta e, como a censura era posterior, depois que o livro saía, e não antes, então, 

às vezes, um livro proibido ficava com todo o investimento e o estoque... Então, aí se 

viu que não era possível ele abrir uma nova frente de publicação. Então, ficamos um 

tempo e, quando vimos que não havia grande futuro, voltamos para São Paulo. A Lucila 

foi para a USP, e aí o Rudá, que era chefe do Departamento de... na época era Teatro, 

Cinema, Televisão, me convidou. Só que ele achou que eu podia ter alguns problemas, 

então, ele me convidou para fazer algumas palestras, em 1966, para ver se haveria 

alguma reação da reitoria e da diretoria. Então, tinha que fazer palestras com paletó e 

gravata. E fiz isto e não houve nenhuma reação negativa, e do lado dos estudantes foi 

tudo muito bem. A partir disso, ele propõe que eu seja contratado. E eu sou contratado 

em 1967 e já em 1967 eu passo a dar cursos regulares. Em Brasília, acontece o seguinte: 



Transcrição                                                                                               

 

 43 

depois da demissão dos 219, se eu não me engano, professores, a Universidade de 

Brasília se encontra com um corpo docente quase inexistente. Sobraram umas poucas 

pessoas. E essas poucas pessoas que sobraram, muitas delas... É até compreensível, 

porque nós fazíamos pós-graduação lá... Quer dizer, não havia cursos, mas todos nós 

éramos obrigados a trabalhar. E eu já estava com a tese pronta, que viraria o Brasil em 

tempo de cinema... A pós-graduação, naquele momento, era uma tese e dois trabalhos 

secundários. Eu tinha feito um trabalho de letras que tinha sido aprovado pelo João 

Alexandre Barbosa, estava com a tese concluída e me faltava um trabalho que eu estava 

fazendo com o Paulo Emílio, e esse estava bastante atrasado, que era um trabalho sobre 

Mário de Andrade, as referências explícitas ao cinema em Mário de Andrade. Isso, 

realmente, não posso dizer que tinha sido feito. E aí, quando houve a demissão, o 

Pompeu... Porque a demissão, eles tomaram a decisão durante a madrugada. Aí ele veio 

às sete horas da manhã, ou alguma coisa assim, para o campus e me disse: “Bom, 

tomamos essa decisão, [inaudível], acabou, não tem mais como etc. Então, eu vou me 

demitir, o Paulo se demite, mas você não pode se demitir porque você vai perder tudo”. 

Mas como eu não tinha como não me demitir... Quer dizer, era impensável. Mas 

algumas pessoas que estavam com o mestrado quase fechado ficaram, para não perder o 

que tinham feito. Então, a universidade se vê sem corpo docente e ela tem que organizar 

um corpo docente novo em tempo... instantaneamente. No caso do ICA, que é o 

Instituto Central de Artes, tem então um corpo docente novo, e esse corpo docente não 

consegue se entender com os alunos e os alunos não conseguem se entender com esses 

professores, que eles julgam extremamente medíocres. Os estudantes do ICA – não da 

UnB; do ICA – entram em greve. Fizeram uma greve de... acho que mais ou menos um 

ano. A reitoria acabou cedendo e foi composta uma comissão de reestruturação do ICA 

com três pessoas, cujo responsável era o Miguel Pereira – dois arquitetos e um músico –

, e essa comissão chama pessoas para organizar as disciplinas, para discutir o currículo e 

organizar as disciplinas. Então, me chamam, a mim e ao Capovilla. Mas o status aí eram 

disciplinas do instituto. Não era um curso de formação de profissionais, como era o 

curso de 1965. Aí seriam disciplinas que complementariam, digamos, a formação em 

arquitetura, em artes plásticas... Quer dizer, esse ICA tem um pouco um jeito de FAU, 

não é só uma... arquitetura, embora o primeiro coordenador tenha sido o Niemeyer. E 

foi por isto que eu voltei. Mas aí eu voltei como? Eu voltei... Como professor da USP, 
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eu não podia sair do estado sem autorização, não sei, do diretor da escola ou não sei de 

quem, e o Rudá, obviamente, achou que era impossível, que eu nunca conseguiria isto. 

Então, eu dava aulas aceleradas, uma carga maior de aula, e depois eu podia me 

ausentar durante um tempo mais longo e ir para Brasília, e o Rudá me cobria. Quer 

dizer, não que eu deixasse de dar aula, nunca deixei de dar a aula nem de manter o 

curso, mas aí eu ia para Brasília... E, no fim de 1968, os professores que a comissão já 

tinha convidado para a reestruturação resolveram, com a comissão... resolvemos dar um 

curso durante as férias, um curso intensivo, para que os estudantes não percam dois 

semestres. Então, um semestre seria substituído por esse curso intensivo. Isso foi feito. 

E foi no meio disso, em fevereiro, se eu não me engano, que aí o Ministério da Justiça 

baixou esse decreto dos 25. De forma que, ao mesmo tempo... Quer dizer, oficialmente, 

eu saio da USP, mas eu estava também trabalhando na UnB, sem ser professor oficial da 

UnB. Eu estava como convidado, professor convidado, pela comissão, para a 

reestruturação. 

 

M.B. – E, nesse período, você está fazendo a pesquisa para o seu mestrado? 

 

J.B. – Não. Eu fiz em 1965 isto. No fim de 1965... quando tem a crise, o Brasil em 

tempo de cinema, que na época não tinha esse nome, que devia se chamar não sei como, 

Cinema brasileiro nos anos 60, enfim, um título bem menos metafórico, isso já está 

feito. Quando eu vou para o Rio, então, antes de voltar para São Paulo, no fim de 1965 

ou, talvez, início de 1966, um dia, eu estava com o Carlos Diegues, não sei aonde 

íamos, ele estava guiando, estávamos num carro, e o Diegues me fala de um artigo que 

ele tinha desistido de escrever cujo título era: Brasil em tempo de cinema. Eu disse: “E 

aí, você não vai publicar esse artigo?”. Ele disse: “Não, não vou”. Não sei por que 

razão. Ele disse: “Não, não vou fazer”. “Porque eu gostei bastante no título.” E ele: 

“Pode ficar com você.” O título original é do Carlos Diegues. E aí o texto já vai para o 

Alex Viany com esse título de Brasil em tempo de cinema. 

 

A.C. – Aí, já em 1967, para ser publicado. 
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J.B. – Ele vai para o Alex quando? Não sei te dizer exatamente. Ele vai em 1966, 

certamente, e o livro é publicado em 1967. 

 

M.B. – E a pesquisa para o livro, você ficou tomado por ela muito tempo? 

 

J.B. – Não houve pesquisa. Pesquisa é uma coisa moderna, recente. O livro foi 

feito inteiramente com a memória, porque não havia VHS, não havia DVDs, os filmes 

brasileiros raramente apareciam nas telas, portanto, uma ou outra coisa... Eu me lembro 

que uma vez, fazendo uma viagem entre Brasília e São Paulo, eu resolvi parar numa 

cidade de Minas, porque eu soube, de alguma forma, que, numa cidade de Minas, 

exibia-se um filme brasileiro. “Estou pensando em pensar por lá. Assim, eu vejo...” Não 

era Belo Horizonte. Era uma cidade do interior. Não. Foi inteiramente feito com... Quer 

dizer, com a memória e com anotações que eu tinha tomado. Mas, quando eu tomei as 

anotações, não foi em função de escrever; foram anotações para mim. Mas ele foi feito 

com a memória. É um método de trabalho... é um trabalho bem diferente. A tese 

propriamente dita talvez importe... importasse, naquele momento, mais do que hoje, 

porque... pela minha experiência no final do século XX, na época. A formalização 

metodológica da tese ocupa sempre os dois primeiros capítulos, além da introdução. 

Quando você chega ao objeto de pesquisa, você já leu mais da metade do trabalho. A 

análise do trabalho sobre o objeto em geral é uma aplicação do método. Enquanto que o 

Brasil, acho eu que ele também é um pensamento e uma tomada de posição. Para o bem 

ou para o mal, não é? Têm coisas que, lidas hoje, parecem absolutamente ridículas. Mas 

não tem... Quando eu voltei, depois da anistia, quando eu voltei para a ECA, eu fui 

folhear mestrados, eu fiquei meio horrorizado. Você sempre começa pela metodologia; 

nunca pelo objeto de pesquisa. Quer dizer, se você estuda um filme, você vai ter, sei lá, 

Barthes, Sartre ou não sei quem, que você vai explicar longamente, antes de dizer... 

Quando chegar o objeto, o objeto já está na cadeia, porque ele está absolutamente 

condicionado pela metodologia. Quer dizer, essa ideia de que a metodologia é posterior 

e decorrente do objeto não... Ainda mais na época do estruturalismo. Tinha um 

estruturalismo alucinado lá na ECA, que era o [Eduardo] Peñuela. Então, o objeto de 

pesquisa é decorrente de uma... E como agora temos essa facilidade de ver e rever os 

filmes, porque tem DVD... Quer dizer, acho que a gente usava mais a cabeça. A 



Transcrição                                                                                               

 

 46 

primeira vez que eu estudo um filme na moviola, ou seja, que eu posso estudar um filme 

plano a plano, acho que foi em 1970 ou 1971, quando eu traduzi o livro do Christian 

Metz e que eu... A aplicação do método era com um filme francês que ninguém 

conhecia aqui, e eu disse para o Metz que não era possível publicar no Brasil a 

aplicação do método. Então, pedi: “Me dá um outro filme”. Ele disse: “Não, eu não 

tenho outro filme, não quero mais pensar nisso, então, faça você”. Aí eu fiz com o São 

Paulo S.A., e fiz isso na moviola do Farkas. O Farkas me deixou a moviola dele durante 

um tempo... durante alguns dias, para eu poder fazer o levantamento plano a plano do 

filme. Senão... Antes, não. Quer dizer, era a projeção e fala. 

 

M.B. – E você teve alguma orientação? Tinha uma coisa de uma orientação, 

alguém te acompanhando mais próximo? 

 

J.B. – Fazendo o quê? 

 

M.B. – Durante a pesquisa do mestrado. Pesquisa não, mas... 

 

J.B. – Você devia falar do seguinte... É a redação, porque a pesquisa era o que eu 

tinha na cabeça. 

 

A.C. – É a elaboração do texto, não é? 

 

J.B. – A elaboração do texto. Então, não. Quer dizer, tinha a Lucila, com quem, 

obviamente, eu conversava. Oficialmente, o diretor era o Paulo Emílio, mas não houve 

orientação, porque... Ou, se você quiser, houve orientação, mas não especificamente em 

Brasília. Porque eu estava ligado ao Paulo Emílio desde 1958. Então podia, 

eventualmente – eu não me lembro agora, realmente –, eu conversar sobre um tópico 

qualquer. Mas a orientação era toda essa postura em relação ao cinema brasileiro, essa 

orientação em ter feito a bienal de 1961, em ter escrito La dolce vita e ter mudado de 

percurso, tudo isso era... as inúmeras, inúmeras, inúmeras conversas com o Paulo sobre 

tudo, sobre [inaudível], sobre tudo. Então, não houve esse... uma orientação mais 

tonalizada, de que eu vou fazer isso em tantos capítulos... Quando, depois, eu fiz o 
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Cineastas e imagens do povo com o Metz, o Metz era assim, “tem que ter uma 

introdução assim; tem que ter uma conclusão assim”. Eu disse: “Não, a conclusão, 

Metz, eu não vou fazer, porque [inaudível]”. “Se você não fizer a conclusão, não levo a 

tese para a banca.” Então eu disse: “Tudo bem, vou fazer uma conclusão”. 

 

A.C. – Isso no doutorado? 

 

J.B. – Não. Fiz o chamado diploma da Escola Superior em... Escola de Altos 

Estudos em Ciências Sociais. Olha, a minha garganta está começando a dizer... 

 

A.C. – Você quer uma pastilhinha? 

 

M.B. – Acho que a gente podia parar no curso em Brasília, e a gente retoma daí. 

O que você acha? 

 

J.B. – O quê? 

 

M.B. – Acho que, de repente, a gente já pode parar no... finalizando esse período 

de Brasília, e retoma a partir daí. 

 

J.B. – Tudo bem. Agora, eu vou, também, fazer uma observação metodológica. 

Porque, na cabeça de vocês, a cronologia tem uma importância fundamental, ela é uma 

baliza. No que eu falo, ela não é. Porque uma ideia, uma situação, uma ação, um livro, 

um filme ou sei lá o quê vai levar numa direção. Então, de repente, eu estou em 1970 e 

tanto, e aí pode voltar para uma data anterior. Porque eu não acredito muito na 

cronologia. Inclusive, tivemos problemas. Quando eu fiz... Está vendo? Vamos pular 

então para 1991. Quando a USP fez esse acordo com o BID de reciclar professores, a 

reciclagem do corpo docente, eu fui... eu tive um programa de reciclagem de uma área, 

[inaudível] de história do Departamento de Cinema. Aí, como diretor desse programa, 

eu mandava professores para cursos, “você vai para [inaudível] para ver qual é a 

metodologia etc.”, e trouxe pessoas aqui, também, e eu fui para Paris, com o Narboni, e 

fiz esse pequeno estágio com ele, justamente assistindo às aulas e estudando a 
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metodologia de estruturar o curso, a metodologia de aulas e uma série de coisas desse 

tipo. E a cronologia, na França, já tinha dançado havia muito tempo. Aí eu voltei aqui... 

E essa organização do curso de história me tinha convencido absolutamente que 

devíamos abandonar a cronologia. Então, se pensava no quê? Em uma espécie de 

célula-matriz, a partir de que se puxavam fios. Quando eu fui lá para o curso dele em 

Saint-Denis, o núcleo central, a célula central era o Alemanha ano zero, do Rossellini. 

Bom, o Alemanha ano zero possibilitou toda a temática da guerra. Daí você pode fazer 

relações: como os alemães representaram a guerra; como os americanos representaram; 

como os franceses... Tem esse menino que não para de andar nessa cidade destruída, 

que é um dos grandes momentos do cinema deambulatório. Então, você pega o cinema 

deambulatório desde os anos 20, porque houve muita deambulação nos anos 20 – vide o 

Limite –, e você traz isso para Rossellini, mas também houve muita deambulação na 

nouvelle vague. Então, é esse tipo de estruturação. E a mim me interessava muito fazer 

isso no Brasil. Porque eu nunca estive muito convencido dessa disciplina história do 

cinema brasileiro. Não existia história do cinema brasileiro em Brasília. Em Brasília há 

uma disciplina que é: história do cinema e das ideias cinematográficas. Quer dizer, era 

um título... Esse título foi dado pelo Paulo Emílio. Acho brilhante esse título, porque 

abre um campo muito amplo: te deixa livre, mas, por outro lado, te direciona. Várias 

vezes eu disse isso, não oficialmente, mas dizia para a Maria Rita: “Temos que acabar 

com isso”. A Maria Rita me disse: “Bom, se acabamos com isso, acaba com o cinema 

brasileiro na escola”. Mas o cinema brasileiro faz parte da história do cinema mundial, 

não é? Não vai. Aí eu dizia: “Essa divisão, assim, história do cinema e história do 

cinema brasileiro, é a mesma coisa do que a reserva de mercado, você destina uma cota 

de horas durante as quais você fala de cinema brasileiro”. Mas aí você não pode fazer 

uma circulação do tipo: eu vou estudar, sei lá, o Cahiers du cinéma para poder entender 

o Glauber, que lia o Cahiers du cinéma. Está entendendo? Quer dizer, o que eu buscava 

eram circuitos. Ou, eventualmente, estudar a influência do Glauber sobre o Jancsó, na 

Hungria, porque ele ficou fascinado pelos planos longos do Glauber. Então, 

permanecemos com essa disciplina. Eu achei que, na prática, a Maria Rita tinha toda a 

razão. O que eu dizia era mais do ponto de vista teórico. Então, eu falei longamente com 

a Maria Rita sobre o abandono da cronologia. Bom, ela não cedeu. Mas, no ano 

seguinte, ela cedeu e organizou o curso dela a partir de uma célula. A célula foi O 



Transcrição                                                                                               

 

 49 

grande momento, do Roberto Santos, que era uma escolha ótima, porque, a partir desse 

filme, você pode puxar mil fios: neorrealismo; comédia à italiana; os independentes 

paulistas; a Vera Cruz, com quem os independentes rompem... Havia muita coisa que se 

podia fazer. E houve uma revolta dos estudantes. Os estudantes pararam o curso. E olha 

que a Maria Rita é uma professora brilhante. Pararam o curso e aí pediram uma reunião 

com a Maria Rita, contra essa organização desse curso. A Maria Rita disse: “Olha, você 

vai comigo, porque a ideia é sua. Mas eles não querem”. E aí, então, houve essa reunião. 

E o problema era o seguinte: eles queriam a reinstalação da cronologia, porque o que 

vem antes explica o que vem depois, tem uma relação de causa e efeito. Sem a 

cronologia, a gente elimina as explicações. É um troço por aí. E o que também acontecia 

é que... Quando você trabalha... dá um curso de história baseado na cronologia, você 

tem uma estrutura externa a você, que é a passagem de tempo, a sucessão dos filmes, 

das histórias etc. Quando você trabalha com a célula-matriz, que você tem liberdade de 

ir para neorrealismo, ir para outro lugar, a representação de São Paulo ou seja lá o que 

for, a responsabilidade do professor é maior, ou pelo menos ele a sente como maior, 

porque toda a estrutura do curso provém do que o professor está fazendo e não tem o 

respaldo da causa e efeito, que seria a cronologia. Então, nessa... Havia um líder hiper-

reacionário, a meu ver, ultraconservador, que conseguiu... que era o líder da cronologia, 

que conseguiu convencer a todos os estudantes, e a Maria Rita e eu acabamos perdendo. 

Então, eu disse: “Está bom”. Como o curso seguinte, cinema brasileiro II, era eu que 

dava – [inaudível], mas naquela situação era eu –, eu disse: “Está bom, eu vou voltar à 

cronologia. Vocês ganharam, eu vou voltar à cronologia”. E aí eu estruturei um curso 

absolutamente sensacional. Eu baseei... Quer dizer, respeitar a cronologia desde a Bela 

época. E baseei o curso numa sucessão de textos, acompanhados de filme, e os textos 

tinham que ser lidos pelos alunos e discutidos. O texto, digamos, da Bela Época é, 

obviamente, um texto do Paulo Emílio. Aí a pergunta foi a seguinte... Sobre todos os 

textos, a pergunta foi: por que um historiador ou um crítico, em 1960 e tanto, pôde 

escrever o que ele escreveu sobre a Bela Época? Ou seja, de certa forma, eu dei um 

pouco um curso de teoria da história, se alguém quiser. Quer dizer, não história, por que 

existem aqueles fatos, mas por que se escreve isso sobre aqueles fatos, por que não se 

escreve sobre outros fatos, ou por que não se escreve nada. Quer dizer, a história, eu 

trabalhei a historiografia, como se escreve a história, quer dizer, o discurso da história, 
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o discurso histórico. O que aconteceu no meu curso? Eu consegui dividir a classe em, 

aproximadamente, um terço e dois terços. Dois terços não se interessavam, não liam os 

textos e assistiam aos filmes que eu projetava, e um terço estava lendo os textos e 

participava realmente das discussões etc. Até o momento em que os dois terços 

disseram que não podia continuar assim, que não tinham nenhum interesse, que aquilo 

que eu fazia não era para eles. Enfim, que tinha que mudar o curso. Aí eu tive uma noite 

de meditação e pensei: “Se vou abrir mão dessa estrutura e de uma certa exigência na 

leitura de texto, vou ceder a esses dois terços, nos quais eu não acredito, mas também é 

atraiçoar o terço que estuda”. Então, eu disse: “Eu vou fazer o seguinte” – é claro que eu 

não falei isso com eles –, “eu vou dar esse curso para o terço, e os outros que sigam o 

que podem seguir. Vamos ver depois como se dá a nota etc., mas eu vou fazer o curso 

para estudantes que estudam”. E, assim, continuamos. Eu acho que isso foi bom. E no 

terço em questão estava o Arthur Autran, que era um estudante que estudava muito. E 

nunca me arrependi de ter feito o que eu fiz. Algumas pessoas me disseram: “Você é 

muito elitista”. Mas eu formei, ou contribuí para formar um historiador, que é o Arthur 

Autran, cujo primeiro texto, que é o mestrado dele sobre o Alex Viany, foi 

imediatamente publicado pela Perspectiva. E acho que eu tive razão de agir assim e 

continuaria a fazer isso. No fundo é verdade, não é? Os dois terços que não estudavam 

também não me estimulariam. Vou fazer o quê? Se você tiver perguntas estimulantes, 

você vai estudar, você vai ver, pode não responder na hora. Quer dizer, há uma troca. E 

o professor também precisa ser estimulado; ele não é uma pessoa que vem na frente dos 

outros e fala. Então, o problema da cronologia. Mas talvez não tenha havido nenhuma... 

em nenhuma universidade do mundo tenha havido um movimento a favor da 

cronologia. Porque pararam o curso, se recusaram a ceder à Maria Rita. Bom, que bom, 

não é? Não? 

 

M.B. – Sim. Mas eu acho que a gente não precisa se prender à cronologia aqui, de 

jeito nenhum. É até interessante... 

 

A.C. – Bagunçar. 

 



Transcrição                                                                                               

 

 51 

M.B. – Você falou: “Essas coisas, eu já disse muitas vezes, fica repetitivo e tal”. 

Mas o mais interessante disso tudo é você construir a relação entre as diferentes coisas e 

uma coisa te remeter a outra e as pessoas terem a oportunidade de ver essas ligações que 

você faz. 

 

A.C. – Então, você quer...? Vamos encerrar por hoje? 

 

J.B. – Até que eu gostaria, sim. Você acha muito curto? 

 

M.B. – Não. Está ótimo! 

 

A.C. – Não, não. Está ótimo! E aí a gente remarca para abril. Porque ele disse que 

agora em março ele vai estar... Pode contar um pouquinho desse projeto novo ou é 

sigilo? 

 

J.B. – Qual projeto novo? 

 

A.C. – Você disse que vai participar de um filme, agora em março. 

 

J.B. – Não, o projeto novo é mais amplo do que isso; o projeto novo é que eu 

estou virando ator. 

 

A.C. – Você já é ator, em vários filmes. 

 

J.B. – Não, mas... Ano passado eu participei de três longas, um deles como ator 

principal, e estou esperando que esses filmes fiquem prontos em 2013, eu espero, 

principalmente o filme do Kiko Goifman. Bom, eu estou investindo muito, atualmente, 

nisto. Então, o filme que eu vou fazer em março é um curta-metragem que se chama A 

navalha do avô. Eu sou o avô. E, fora isso, estou trabalhando, como sempre, com a 

Tata, com um novo filme com a Tata. 

 

A.C. – E o filme do Kiko Goifman é esse, O periscópio? 
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J.B. – É. O título é provisório. 

 

A.C. – E você que fez o roteiro? 

 

J.B. – Não. Eu fiz o argumento. O Kiko me pediu um texto, que eu escrevi... Mas 

eu concebo o argumento de uma maneira um pouco diferente do que em geral se faz. 

Para mim, o argumento não é um texto narrativo; já é um texto dramático. Então, esse 

texto que eu apresentei já está com divisão em cena etc. Esse texto tinha como... Bom, o 

Kiko me pediu um texto para mim. Aí ele me disse: “Depois, você me entrega, eu mudo 

tudo e a gente faz o filme”. Então, a partir desse texto, ele fez o roteiro, onde são 

preservadas algumas bases do que eu tinha escrito, mas tem muita coisa [inaudível], 

tem muita coisa a mais. Isso que ele desenvolveu. Pouco tempo antes da filmagem, aí 

fizemos leituras, o Kiko, a Cláudia e a Olívia, que eram assistentes do Kiko, e eu, 

leituras do roteiro, e aí fomos modificando as coisas etc. Mas, basicamente, o roteiro é 

do Kiko. E aí eu sou ator, no filme. 

 

A.C. – E as filmagens serão agora em março? 

 

J.B. – Não! 

 

A.C. – Não? 

 

J.B. – Não! As filmagens foram concluídas... 

 

A.C. – Ah! Já foram concluídas? 

 

J.B. – ...em julho. 

 

A.C. – A navalha é que... 
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J.B. – A navalha que é agora. Eu começo amanhã. E o filme está sendo montado – 

está em montagem –, está sendo montado pela Vânia Debs. 

 

A.C. – Rompemos a cronologia. [riso] Então, a gente quer te agradecer. Super 

obrigada. Mas não vai ficar livre de nós. Voltaremos em breve. 

 

J.B. – Está bom. Na mesma cenografia? Eu preciso ficar...? 

 

A.C. – Ah, se você quiser... A gente quer que guarde a camisa. Guarda a camisa. 

[riso] 

 

Participante – Ah, você quer anotar, só para você ter de referência? 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


