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A.G. – Hoje é 19 de abril de 2013, é Dia do Índio e dia de outra coisa, também... 

 

A.C. – Aniversário de Getulio Vargas, de nascimento. 

 

A.G. – Aniversário de Getulio Vargas. A entrevista é com Jean-Claude Bernardet, 

para o projeto Memória do cinema documentário brasileiro: histórias de vida. É a 

segunda entrevista. Entrevistadoras, Adelina Novaes e Cruz e Arbel Griner; Kauê Zilli 

na câmera.  

 

A.C. – Então, primeiro eu queria te pedir que desse… Porque – lembra? – nós 

combinamos, na primeira entrevista, se você podia dar a autorização... 

 

A.G. – Dá a autorização depois, Adelina. Não sabe o que ele falou, deixa ele 

poder se arrepender. 

 

A.C. – Não, ele não vai se arrepender. A autorização é porque nós... Eu falei do 

projeto, na primeira entrevista, que depois vamos... Isso fica disponível no nosso portal 
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para consulta, para acesso, enfim. Então, gostaria de ter a sua autorização para nós 

depois... 

 

J.B. – Mas já não assinei a autorização? 

 

A.C. – Está aqui. Nós trouxemos por escrito. Você assina? Então, pronto, está 

bom. A gente depois cuida disso rapidinho. E você nos perguntou... Nós já revimos a 

primeira entrevista, e nós terminamos... A última coisa que nós estávamos falando, na 

entrevista, foi a sua participação como ator em um filme, que você ia entrar em 

gravação intensa, que é A navalha do avô. Em que pé está? Já terminou o filme? 

 

J.B. – Já. Por isso que estou calvo. 

 

A.G. – Foi n’A navalha? 

 

J.B. – É. Porque o personagem está com câncer, faz uma quimio, perde o cabelo e 

morre. Mas eu continuo em vida. 

 

A.C. – Mas você não pode nunca contar... 

 

A.G. – Mas já contou o filme, o fim do filme. 

 

A.C. – Já contou o filme, o fim do filme, e o Kiko vai... não vai gostar de você ter 

revelado. A gente não vai revelar. 

 

J.B. – Não. Esse não é o Kiko; esse é do Pedro Jorge. 

 

A.C. – Ah, é do Pedro Jorge?! Do Kiko, você está fazendo... Mas você 

mencionou... 

 

A.G. – Não. Ele já tinha feito o do Kiko. Não é? 
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J.B. – O Kiko... Quer dizer, já fiz o FilmeFobia... 

 

A.C. – Sim. Você ganhou... 

 

J.B. – ...depois fiz O periscópio, que é o título provisório... 

 

A.G. – Que foi esse que você fez agora, recentemente. 

 

J.B. – ...que está em montagem. 

 

A.G. – Mas a gente tinha parado numa volta sua para a França. A UnB tinha 

demitido os professores, você até voltou com o Capovilla para lá, para dar cursos, mas 

não como professores regulares, e você tem uma passagem pelo Rio... Estou indo por 

uma cronologia, que eu sei que você não gosta muito, mas eu... 

 

J.B. – A passagem pelo Rio é anterior. 

 

A.G. – É anterior à sua volta para Brasília. Isso. Você tinha ido para Brasília, aí 

você vem ao Rio, volta para Brasília e... 

 

J.B. – Volto. Estou em Brasília e, na crise, eu vou para o Rio, a minha mulher vai 

para o Rio, tentamos arranjar trabalho, o que não conseguimos, aí voltamos para São 

Paulo, aí nasce a minha filha... 

 

A.G. – Ah! Você não falou [inaudível]. 

 

J.B. – Depois eu vou para Brasília, para o ICA – não propriamente para a 

universidade, mas para o ICA –, convidado pela Comissão de Reestruturação do ICA. 

Aí, com o Capovilla. 

 

A.G. – Mas isso também não dura muito tempo. 
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J.B. – Isso dura pouquíssimo tempo. Porque o AI-5 me pegou, eu não me lembro 

exatamente quando... A lista dos 25 da USP é de fevereiro ou março de 1969, não é? 

Então... Eu me lembro que, durante as férias, demos aulas intensivamente, para 

possibilitar a recuperação dos alunos de pelo menos um dos semestres. Se não me 

engano, eles tinham perdido dois semestres. Então, foi dado... Todos os professores, 

toda a equipe, até aos sábados a gente dava [aulas], para cumprir a carga horária. E foi 

no fim disto que aí o AI-5 caiu em cima de mim. 

 

A.G. – Então, é logo depois que você vai para Paris? 

 

J.B. – Não. Depois eu vou para o Chile... Eu não contei essa história do Chile? 

 

A.G. – Eu acho que do Chile você falou, sim. 

 

J.B. – Já contei. 

 

A.C. – Falou. Do Chile, falou, sim. 

 

J.B. – Então, o Chile passamos, não é? Depois, bom, eu faço várias coisas, entre 

as quais trabalhar na Visão. A Visão, naquela época, era uma revista ainda... era uma 

revista empresarial, mas tinha uma redação resistente, com o Vlado Herzog, com o 

Fernando Pacheco Jordão e outras pessoas. Eu trabalhava com o Vlado. E a Air France 

resolveu sortear uma passagem para Paris para um crítico em atuação na imprensa. E foi 

até engraçado, porque, quando eu recebi o convite para participar de um almoço, eu não 

sabia, mas o almoço onde haveria o sorteio caía exatamente no dia em que eu tinha que 

dar uma aula. Acho que era em Assis. Eu estava... Também fiquei muito ligado... Ah! 

Não, em Assis não, porque já tinha o AI-5 aí. Bom, enfim, eu tinha que dar uma aula 

qualquer dentro do estado, aí eu mandei uma carta para ele, dizendo: “Lamento muito, 

mas tenho um compromisso justamente nesse dia etc.”. E aí houve o almoço, eu fui 

sorteado, e o diretor da Air France, cujo nome eu não lembro, ficou irritado, pela minha 

ausência, e disse que, eu sendo ausente, que iam sortear um outro nome. Aí parece que 

houve uma intervenção do Cakoff a meu favor, e depois o secretário do diretor disse: 
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“Não, mas ele escreveu, ele justificou a ausência dele”. Então, o diretor da Air France 

disse: “Então, está bom, então a passagem é dele”. Isso em 1973, talvez. Então, esse é o 

meu primeiro retorno à França depois de 1949, quando chegamos aqui. 

 

A.G. – Mas é só uma visita? Você não fica na França? 

 

J.B. – Não. Porque eu estava casado e tudo. Não. Eu, no momento, eu não sei 

muito bem se é nessa primeira volta ou na segunda volta... 

 

A.G. – Porque a gente tem uma dúvida em relação a um possível autoexílio seu 

em Paris. 

 

J.B. – Não. 

 

A.G. – Não. 

 

J.B. – Não. Eu nunca pensei em exílio. Não. Absolutamente não. Tem um 

momento – eu não sei se foi a primeira viagem que eu fiz ou a segunda viagem que eu 

fiz – em que eu vou a Paris, encontro um crítico de cinema que eu já conhecia de 

correspondência, que me diz: “Vai haver, em Argel, um congresso de cinema do 

Terceiro Mundo”, e aí ele me dá umas dicas etc. e aí consigo uma passagem para ir para 

Argel, com hospedagem para o tempo do congresso. E foi aí que, enfim, tinha cubanos, 

tinha palestinos... Conheci bastante gente. E era numa época em que o Niemeyer estava 

construindo a Universidade de Argel, de Argélia. 

 

A.G. – Houve uma época que o Niemeyer construiu muita coisa na África. 

 

J.B. – Construiu muita coisa, não é? E aí eu conheci um arquiteto do Niemeyer, 

que era um carioca, casado com uma francesa, e que tinha uma grande casa. Então, ele 

me disse: “Por que você não fica?”. Aí eu acabei ficando uns dois meses em Argel, ou 

uma coisa desse tipo. Não sei, talvez não tanto. Mas, enfim, fiquei um bom tempo em 

Argel. E aí voltei para Paris e voltei para o Brasil. 
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A.G. – É curioso isso, não é? Porque um congresso de cinema do Terceiro 

Mundo, mas... E você, naturalizado brasileiro e, então, tendo visto o Cinema Novo e 

tudo que acontecia aqui e na América Latina em geral – [como] o Fernando Birri, na 

Argentina –, ir para a Argélia não fez você se sentir um pouco do outro lado, voltar 

como descendente de colonizador? 

 

J.B. – Não só como descendente de colonizador, mas a segunda mulher do meu 

pai era de Argel. Mas eu, pessoalmente... Acho que o colonialismo é um problema de 

gerações anteriores. Eu não sinto nenhuma culpa. Essa questão do colonialismo e da 

culpabilidade existe na França de uma forma muito intensa. Você pode ter um papo 

meio político com uma pessoa e, de repente, numa virada qualquer de alguma frase, 

você vê que não é bem isto, inclusive por parte da esquerda, ou principalmente por parte 

da esquerda – porque a direita tem posições mais claras e a esquerda não consegue 

resolver. Agora, eu, pessoalmente, não. Não porque, por um lado, eu sou bastante 

realista, a realidade presente é o que ela é, então, eu tenho que lidar com isto, e por 

outro lado, eu não sou totalmente francês. Eu não sou totalmente brasileiro, mas eu não 

sou totalmente francês. Então, tenho uma série de valores franceses, a Joana d’Arc e não 

sei o quê, toda uma formação literária minha é francesa, mas não me sinto muito ligado 

a isso. E no caso específico argelino, é que eu acho a culpabilidade de má-fé. Inclusive 

eu digo isso... Talvez eu não dissesse isso em Paris, mas de uma amiga minha muito 

chegada, que é minha amiga em Paris... Quer dizer, essa história de que, quando tem 

violência urbana que envolve argelinos em Paris etc., eles dizem: “Bom, nós 

merecemos, depois de tudo que nós fizemos”. Agora, esse “nós”, especificamente, não 

sou eu. E isto se repete muito... Outra amiga, o recalque... Aí há uma amiga, ao 

contrário, que não quer reconhecer a culpabilidade, mas ela vive culpada por causa dos 

árabes, então, ela cria uma camada de verniz em cima dela. Coisas que eu vi, um 

encontro com argelino na rua, um insulto, uma coisa desse tipo, a maneira como eles 

reagem. Então, eu acho que eles estão muito longe de ter... E não têm essa atitude em 

relação aos negros. Tem muita gente da África Negra, em Paris, na França, ou 

descendente, mas essa culpabilidade é, essencialmente, em torno dos argelinos. Eu 



Transcrição                                                                                               

 

 8 

tenho um amigo tunisiano, por exemplo... Não tem problema. Marroquino, tunisiano, 

não tem problema. É com Argel. 

 

A.G. – Mas acho que houve uma... Estou fugindo totalmente da entrevista. Mas se 

há uma... Essa questão me interessa. [Se há] uma articulação melhor de uma 

intelectualidade argelina na França, aquela geração de argelinos, argelinos mesmo, que 

vem estudar na França, que se forma, que de repente conseguiu se engajar ou engajar 

pessoas numa luta em prol da questão argelina, ou formar uma questão argelina... 

 

J.B. – Mas isso você diz nos anos 50? 

 

A.G. – É. No sentido de que existe uma propaganda, uma questão argelina 

formatada e, de repente, uma marroquina não, ou uma tunisiana não. Por que essa 

atenção toda para Argel? 

 

J.B. – Pois é. Não sei exatamente por quê. Porque talvez o Marrocos e a Tunísia 

fossem um pouco colônias secundárias. Porque o grande investimento foi... Por 

exemplo, todos os chamados pieds-noirs... Os do Marrocos ou os da Tunísia não são 

pieds-noirs. Os pieds-noirs são só os descendentes europeus da Argélia. Então, tem uma 

enorme, enorme concentração. Inclusive, o ex-marido dessa amiga minha – que eu sinto 

que é de esquerda é socialista, militante e que eu sinto que ela tem uma carga de 

culpabilidade muito grande –, o ex-marido dela é tunisiano, e não tem esse problema, 

flui tranquilamente. Agora, esbarra com os argelinos. Em Paris há uma juventude que já 

é francesa legalmente, descendentes de argelinos, que são extremamente agressivos e 

que... Bom, não conheço as periferias, les banlieues, les sites sensibles. Isso eu estou 

dizendo no centro de Paris, no bairro onde eu vou, que é bastante popular, onde a minha 

amiga mora. Os jovens argelinos são extremamente agressivos na rua, de xingar, de 

cuspir etc. E é, também, uma juventude qΩue é fruto do desemprego, quer dizer, são 

jovens que não conseguem... Ficam na rua, sentados em cima dos carros. Passam o dia 

assim. Então, você quer o quê? 
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A.G. – Eu vou tentar fazer um exercício, então, de sair da cronologia. Porque... É 

só um exercício. 

 

J.B. – Tudo bem. Você já deve ter lido que cronologia não é meu forte... 

 

A.G. – Justamente por isso. 

 

J.B. – ...nem a minha memória. 

 

A.G. – Por isso eu vou tentar fazer o exercício. Para mim é difícil. Ainda mais 

porque estruturamos todo um roteiro a partir da cronologia. [riso] Mas já que falamos 

desse congresso em Argel e do cinema árabe, que eu não sei se é um bom rótulo, porque 

árabe é uma coisa que inclui muita gente... Eu reli a sua entrevista anterior e vi que você 

fala que você resolveu escrever sobre o cinema brasileiro, ou se deter mais no cinema 

brasileiro, em algum momento lá atrás, porque se pensou como crítico e que a sua 

crítica não atingiria as pessoas que estão... 

 

J.B. – O meio de criação, o meio de produção. 

 

A.G. – Isso. E aí, depois de muito pensar e publicar livros, artigos, críticas sobre 

cinema brasileiro, você se interessa por Kiarostami, que aí também a gente pode falar 

que... 

 

J.B. – O Kiarostami é o seguinte, na minha cabeça: eu fiquei muito impressionado 

pelos primeiros filmes do Kiarostami, e alguns, como o Gosto de cereja, um impacto 

violento. O Dez, que eu vi com a Tata Amaral, saímos de lá... um impacto violento. Mas 

eu não cheguei a fazer uma pesquisa sobre o Kiarostami. É um trabalho totalmente 

diferente do que eu tinha feito. Inclusive tinha saído, acho que em Madri, uma coleção 

de bolso, um tijolo, assim, com toda a filmografia, toda a formação dele, tudo, tudo, 

toda a documentação, tudo. Eu li umas páginas disso, achei muito chato, eu não li. Quer 

dizer, não é um livro de pesquisa; é um trabalho literário. Eu acho que a pessoa que 

entendeu... enfim, a melhor crítica, o melhor comentário que eu tive foi a Flora 
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Süssekind. Eu perdi o meu público. O Estado de S. Paulo, que sempre, quando eu lanço 

um livro, abre páginas ou entrevista etc., nem noticiou isto. Do ponto de vista da 

pesquisa cinematográfica, o livro é quase nulo. E a Flora disse o seguinte: “Na primeira 

página, ele faz uma pergunta que ele vai responder na página 104”. E acho que nesse 

comentário que ela fez... acho que é na revista Argumento, se não me engano, nem sei 

se ela cita Kiarostami. Quer dizer, é, realmente, um trabalho... O Mário Chamie me 

disse, desse livro – eu nunca soube se era realmente uma crítica ou um elogio, mas acho 

que, por parte dele, era uma crítica –, que eu tinha inventado o “ensaio bate-papo”. E 

bate-papo é bastante superficial. Mas isso fez com que eu conquistasse um outro 

público. É um público, principalmente, jovem. Inclusive, têm filmes inspirados nesse 

livro que não têm nada a ver com o Kiarostami. O que inspira são os meandros, o fato 

de mudar de assunto, de inserir alguma coisa que corta o assunto que vai se 

desenvolvendo. É isto que eu quis fazer e acho... Bom, de certa forma eu fiz, não é? 

Mas, para mim, [Caminhos de] Kiarostami... É um trabalho literário, isso eu não tenho 

dúvida, e eu quase te diria que é um trabalho de ficção. O que eu lamento é que eu não 

incluí filmes como o Five, que eu não incluí filmes como o Cópia fiel ou Like someone 

in love, que eu acho que são obras-primas. Por outro lado, eu escrevo o Kiarostami... 

Quando é que eu escrevi o Kiarostami? 

 

A.G. – Em 2003? 

 

J.B. – Eu vejo isso não como um desinteresse pela produção e os cineastas 

brasileiros, porque eu continuo hiper ligado, mas... 

 

A.G. – Em 2004, eu acho. 

 

J.B. – Em 2004. Quer dizer, eu já estava aposentado, quando eu faço isto. A 

aposentadoria me levou a uma coisa... porque eu não tinha mais a necessidade – o que 

eu fazia antes, quando eu dava aula ou quando tinha uma coluna – de ver, 

sistematicamente, todos os filmes que saíssem, inclusive aqueles que eu achava muito 

ruins. Mas, como professor, eu achava que eu tinha que fazer isto, mesmo de ver filmes 

que eu nunca comentaria em aula ou filmes que os alunos não iam ver. Mas, enfim, 
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você tinha que ter uma compreensão geral, não é? Depois eu deixei de fazer isto e não 

estou acompanhando... Por exemplo, têm umas coisas... às vezes, eu quero ir, do tipo... 

E aí... Comeu?, eu não vi; Colegas, eu não vi. Mas tenho que ver. 

 

 A.G. – Mas isso você pode ver na televisão. 

 

A.C. – Passam na televisão com uma certa frequência, esses filmes. Não precisa ir 

ao cinema. 

 

J.B. – Ah, é? 

 

A.G. – Na TV a cabo. 

 

J.B. – Ah, na TV a cabo. 

 

A.C. – Já que você está quebrando a cronologia, você já está se aposentando na 

ECA, essa aposentadoria é por conta daquela coisa formal, atingiu os 70 anos é 

aposentado, ou foi uma opção sua? 

 

J.B. – Não. Eu não tinha 70 anos. Não. É por causa de uma carta-circular enviada 

pelo Bresser-Pereira, que na época era ministro do Fernando Henrique, para dizer que a 

aposentadoria seria mudada para melhor. Isso provocou – imagino que em várias 

universidades, mas, no meu caso, provocou na USP – uma onda de aposentadorias, 

porque a gente... “temos que nos aposentar”, com as condições bastante favoráveis e 

socialmente injustas, porque somos aposentados com o salário pleno e décimo terceiro, 

o que é amplamente discutível. Porém, já que era assim... E como eu tinha os anos de 

casa, os 30 anos mínimos, eu já tinha isto... Em realidade, o que aconteceu... O processo 

é isto: você pede a não sei que órgão da USP uma contagem de tempo para fins de 

aposentadoria. Então, isso não é, ainda, o pedido da aposentadoria. E só recebendo essa 

informação é que, a partir dessa informação... E eles me responderam que “de jeito 

nenhum, não tem tempo, o senhor tem...”, não sei, alguma coisa como 19 anos. E aí eu 

respondi para eles que esses 19, se eles acrescentassem 11, dava 30. E o que acontecia 
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na USP é o seguinte, é que eles só passaram para o computador depois da Lei da 

Anistia, e a mim, me consideravam como um professor que teria entrado, iniciado a sua 

carreira na USP nesse momento. Aí eu pedi para reverem as coisas e nada, eles 

chegavam a 19, não tinha nada. Aí eu fui falar com o advogado, o advogado me disse 

que eu poderia ganhar muito dinheiro, mas que levaria muito tempo, então, que o 

melhor era entrar em acordo. Aí eu fiz um bruto escândalo, em que, realmente, as 

pessoas vieram dos escritórios. Escrevi um monólogo. O monólogo dizia a coisa 

seguinte, que eu tinha sido aposentado pelo AI-5 – quer dizer, eu estou resumindo –, 

que eu tinha sido aposentado pelo AI-5, que era dever do Departamento de Pessoal 

conhecer a Lei da Anistia, já que a Lei da Anistia regia o caso de diversos professores 

da USP, e no meu, na ECA, e que eu tinha todos os direitos que tinham esses 25 

professores da lista e que eu sabia de um professor que se tinha aposentado, que estava 

na lista e se tinha aposentado, e que esse professor se chamava Fernando Henrique 

Cardoso. Aí eu disse: “Todos os direitos do Fernando Henrique Cardoso em relação à 

USP, eu tenho”. O processo de 1967, que ninguém achava, apareceu em três dias. Aí 

injetaram isso no computador – tiveram que reformular todo o meu salário, todo esse 

tempo etc. –, caiu uma nota brutal e comprei esse apartamento, onde eu só tinha uma 

geladeira, uma máquina de escrever, um... 

 

A.G. – Eu ia te perguntar sobre a importância da dramaturgia, se ela não podia ser 

abolida, como a cronologia, mas você já me convenceu que não, que é preciso a 

dramaturgia. [riso] 

 

A.C. – Então, foi uma batalha ganha, na verdade. 

 

J.B. – É.  

 

A.G. – Que bom! E a gente estava falando agora desses filmes que você agora se 

permite não ver, apesar de achar que é importante, e a gente disse que eles... 

 

J.B. – Mas, você sabe, eu me permito não ver... Porque eu vi o De pernas para o 

ar 2... 
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A.G. – Sem ter visto o um? 

 

J.B. – Eu já tinha visto o um. 

 

A.G. – Ah, está [certo]. 

 

J.B. – E escrevi, fiz uma nota. Eu não sou contra esses filmes; eu acho 

interessante, eu acho que eles são filmes atuais, são filmes que tratam de assuntos 

atuais, e que, se não tratassem de assuntos atuais, não teriam esse sucesso. É inadequado 

pensar que eles só têm sucesso porque é da Globo etc. Quer dizer, isso facilita, 

evidentemente, a entrada no mercado, não vamos negar isso, mas não é só isso. Então 

eu publiquei, por exemplo, no blog, recentemente, isso de evitar que os intelectuais, os 

artistas, os autores, os cineastas etc. repitam o erro dos anos 50, que foi ter desprezado a 

chanchada. Só quando a chanchada acaba, no finzinho dos anos 50 – acho que o último 

filme do Watson Macedo é em 1961, ou uma coisa aí –, aí, alguns anos depois, a elite, 

os intelectuais acham a chanchada fantástica. O Zé Celso acha que a cena do balcão, do 

Grande Otelo e do Oscarito, é uma obra-prima; o Carlos Diegues faz Quando o 

carnaval chegar, que ele faz lá no cassino de Petrópolis, ou uma coisa assim. Então, ser 

mais atentos e evitar certas atitudes que estão tendo alguns cineastas, de pensar que 

esses filmes embrutecem as pessoas porque é uma concepção muito mecânica que se 

estabelece entre a mensagem e o receptor. Isso foi uma coisa que eu discuti muito com o 

Leon Hirzman. Essa relação mecânica não existe. O receptor interpreta sempre. E as 

pessoas que viram e gostaram do De pernas para o ar em São Paulo são as mesmas que 

elegeram o Haddad. Então, não existe esse embrutecimento. Só que para os intelectuais 

é muito simples fazer essa relação mecânica. E se você pegar o De pernas para o ar, é 

uma chanchada chula e tudo isso, que faz parte do gênero. A comédia é assim, tem que 

ter umas piadas chulas. Então, quando eu digo que eu não me... Não é bem que eu não 

me interesso. Quer dizer, às vezes, eu vejo um outro filme e me entedio. Então, por isso. 

Por outro lado, eu vou muito ao cinema com amigos, e aí eu não encontro amigos para 

ver esses filmes. 
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A.G. – Eu entendo. [risos] 

 

A.C. – Nem com muita pipoca você vai poder conquistá-los. 

 

A.G. – O que o Leon dizia? 

 

J.B. – O Leon... O Leon passou uns tempos em São Paulo, na época do [Eles não 

usam] black-tie, e ele chegou aqui... Eu não me lembro exatamente. Em 1978, ou uma 

coisa assim. E aí ele me contou o seguinte, que uma professora, uma pesquisadora da 

USP que tinha feito um mestrado, que tinha feito um doutorado, lhe tinha dado uma tese 

para ler sobre as revistas da Abril destinadas a mulheres, quer dizer, fotonovela, a 

Contigo, esse tipo de revista, e a conclusão era que essas publicações embruteciam as 

pessoas, que eram conservadoras, que eram machistas, e o Leon me disse: “Mas essas 

pessoas que leem as revistas da Abril são as mesmas que votaram”, na época, “no 

MDB”. Porque, em 1978, o MDB ganha. São as mesmas pessoas. Então, é uma visão 

essencialmente mecânica dos processos culturais, e inclusive das pessoas. Uma pessoa 

pode gostar de uma fotonovela e votar no MDB, que é o que aconteceu. Então, a 

questão não é de que os filmes são mais ou menos interessantes. Quer dizer, eu acho 

que tem um problema cultural e social que existe lá e que deve ser levado em 

consideração. 

 

A.C. – Ainda na linha ECA-USP, em 1991, você inicia o seu doutorado. Quem foi 

que...? Qual foi o tema? Como foi a sua pesquisa? 

 

J.B. – O doutorado é o seguinte, é que... Foi quando? Em 1991? 

 

A.C. – É. 

 

A.G. – Mas antes do doutorado você... Porque você já tinha feito o mestrado aqui. 

 

A.C. – A sua dissertação de mestrado aqui foi um texto. Na primeira entrevista, 

você fala do mestrado. 
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J.B. – Eu? 

 

A.C. – Não? Que você fez um texto, que era diferente... 

 

J.B. – Eu fiz... Digamos que na... 

 

A.G. – Na UnB. 

 

J.B. – Sim, por causa da crise. Quer dizer, fiz a dissertação... 

 

A.G. – Mais ligado ao Paulo Emílio. Você diz que, se tivesse tido uma figura de 

orientador, então teria sido ele. 

 

J.B. – Não. Ele foi o orientador. Só que houve a crise. Então, eu já estava com o 

trabalho pronto... Quer dizer, faltava finalizar... Ia levar bastante tempo, mas, enfim, 

faltava finalizar um trabalho sobre o Mário de Andrade. Mas eu tinha que ter feito um 

trabalho de literatura, que já tinha sido feito e aprovado, e tinha que apresentar a 

dissertação à banca. Então, tudo isso estava caminhando, quando houve a crise. E aí o 

Pompeu de Sousa, depois da madrugada em que os coordenadores decidiram se demitir, 

o Pompeu chegou no campus muito cedo e disse: “Eu fui voto vencido, vamos nos 

demitir. Mas você não pode se demitir”. 

 

A.G. – Isso. Isso eu lembro. 

 

J.B. – Porque eu estava com a dissertação pronta. Não é que eu estava acabando. 

Não. Estava pronta. E aí eu disse para o Pompeu: “Para mim, isso é impossível”. Então, 

eu comecei esse mestrado, mas eu não acabei. 

 

A.G. – Entendi. 
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J.B. – E isso virou o Brasil em tempo de cinema, que foi publicado em 1967 com 

alguns complementos, mas que é, basicamente, o texto de 1965. 

 

A.G. – Mas então você estuda na França, na École, e depois... 

 

J.B. – Sim. E aí o que acontece, na École des Hautes Études? No início dos anos 

70, com essa história do AI-5 e de ter uma família etc., eu tinha muitos problemas de 

dinheiro, então, inventava o que eu podia inventar, e uma das coisas é que... porque eu 

achei o Brasil em tempo de cinema, sob muitos aspectos, insatisfatório, eu quis fazer 

uma pesquisa em semiologia. Evidentemente, eu não tinha condições concretas de fazer 

isso numa universidade, porque eu não podia nem entrar na universidade. Então, eu 

propus para a Editora Perspectiva, para o Jacob Guinsburg, a publicação de um livro do 

Christian Metz, que era, naquela época, o papa da semiologia no cinema etc. Então, o 

Jacob aceitou e eu acabei traduzindo o livro, mantendo uma intensa correspondência 

com o Christian Metz sobre questões de conceitos, de vocabulário e coisas desse tipo. E 

essa correspondência com o Christian Metz foi sempre muito agradável. Eu tinha uma 

imagem física dele – eu não conhecia a cara dele – totalmente diferente. Bom, depois 

disso, eu fui convidado, com o Octavio Ianni e o Fernando Henrique Cardoso, para um 

congresso de sociologia na Inglaterra. Aí, na volta... Eu fazia sempre isso, quer dizer, 

sempre dava um jeito de fazer a volta por Paris e aí passar um tempo, uma semana mais 

ou menos, em Paris. E aí eu pensei: “Seria legal se eu conseguisse ficar um tempinho 

maior em Paris”. Aí eu fui procurar o Metz. Aí achei estranha a cara dele, porque não 

era a cara que eu imaginava, depois de ter lido os livros. Eu disse: “Bom, eu quero 

trabalhar com você”. Aí ele disse: “Está ótimo! Está ótimo! Propõe alguma coisa”. Eu 

disse: “Bom, tem uma coisa...”. Isso foi em 1980, por aí. “Tem uma coisa: eu não gosto 

de semiologia, não me interesso por semiologia”, porque eu tinha traduzido o livro dele, 

“e é outra coisa que eu quero fazer”. E ele me disse: “Tudo bem. A semiologia já está de 

muito ultrapassada. Nem eu faço mais semiologia; eu estou trabalhando em 

psicanálise”. E aí comecei a escrever o que viria a ser o Cineastas e imagens do povo. E 

aí tive uma bolsa... Escrevi no Brasil, mas finalizei na França. E aí tive uma bolsa de 

dois ou três meses, ou talvez mais até, para finalizar o texto com o Metz. E isso me deu 

o que na Escola se chama o diploma. Esse diploma... Quer dizer, essa dissertação, esse 
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trabalho, ele não tem nota. Têm várias categorias em que te classificam, desde 

“recusado” ou “a reestruturar” até o máximo, que é ser convidado para continuar os 

estudos na Escola. Então, fui convidado para [continuar] os estudos na Escola, o que 

achei ótimo, porque fui julgado por Pierre Sorlin, Gérard Genette, que eram... E aí eu 

propus um tema para o Metz, mas acabou não dando certo, eu não fiz. Quando eu 

cheguei aqui, eu pedi que a revalidação do diploma fosse feita com nível de doutorado – 

porque o diploma da Escola é muito mais do que o mestrado aqui –, e que eu não ia 

aceitar a equivalência ao nível de mestrado, eu queria o doutorado. A USP recusou. 

Então eu disse: “Então, tudo bem, eu fico com o diploma de Paris e fica nisso mesmo”. 

Bom, nisso tudo, o diretor do departamento, que era o Peñuela, acaba caindo, depois de 

17 anos de reinado, e entra a Dora Mourão. Com a entrada da Dora, o departamento se 

transforma totalmente. Ela faz uma espécie de revolução lá dentro e muda tudo. E ela 

percebe que, pela política da reitoria, a reitoria está enxugando o corpo docente. Então, 

têm contratos não renovados etc. E já se atacava não sei que categoria de professores e a 

próxima categoria iam ser os professores contratados, ou convidados, enfim, o que eu 

era, então, ela me levou a fazer o doutorado. Esse doutorado, eu fiz em 

aproximadamente três meses. Eu fiz o seguinte: apresentei o memorial primeiro à 

congregação da escola e depois... pedindo o notório saber, e eles me concederam o 

notório saber. O notório saber possibilita de você entregar o seu trabalho à banca 

diretamente, sem orientador, sem curso, sem absolutamente nada. Como eu tinha um 

trabalho já feito no computador sobre o conceito de autor na política dos autores, 

especificamente, no Cahiers du Cinéma, e esse trabalho, eu tinha trabalhado muito, eu 

tinha checado umas coisas em Paris, com uma pessoa que inclusive tinha escrito 

naquela época no Cahiers, eu estava muito seguro desse trabalho. Mas esse trabalho era 

curto, então, eu fui catar outras coisas que estavam no computador, até fazer um 

volume. E fiz e apresentei isto então como tese, digamos assim, de doutorado. A banca 

achou o seguinte, que eu não poderia ser arguido, devido ao meu notório saber e porque, 

no fundo, eu era vítima de uma situação de opressão. Porque, realmente, eu tinha 

começado a fazer a pós-graduação 20 anos antes, na UnB. Um dos professores da banca 

era o João Alexandre Barbosa, que era da UnB e que saiu no mesmo tempo e que é o 

professor com quem eu fiz um estudo de literatura francesa, no quadro da pós-

graduação da UnB, naquela época. E havia outros professores. E esses professores 
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decidiram que, por ato político, eu não seria arguido. A única pessoa que não quis entrar 

nisso foi o Sábato Magaldi, que me arguiu e me fez uma enorme crítica. Porque eu tinha 

esquecido a bibliografia. E não que eu não tivesse, mas eu esqueci de anexar o arquivo. 

Então, apresentei uma tese sem bibliografia, e o Sábato Magaldi ficou escandalizado. 

Então, a única pessoa a quem eu tive que responder foi ele. E eu disse: “Não é que não 

fiz bibliografia. Simplesmente, eu esqueci a bibliografia. Não tenho nada para dizer. O 

senhor tem toda a razão. Mas não tenho explicação, a não ser que eu fiz tudo isso 

apressado”. Portanto, o doutorado foi feito. Depois Graco publicou. [O título é] a noção 

de autor ou O autor no cinema, uma coisa desse tipo. E o problema desse título é que 

ele é genérico. Isso é um problema, às vezes, entre os trabalhos de pesquisas acadêmicas 

e os editores. Os editores querem títulos genéricos, enquanto que o meu trabalho foi, 

essencialmente, sobre uma noção de autor no quadro francês da politique des auteurs, 

que é um troço que marcou mundialmente os jovens cinemas – e, aqui no Brasil, todos 

passaram por isso, o Glauber, todo mundo. Então, não era só o estudo francês; isso 

também era para cercar exatamente esse conceito, que metodologia se usava para 

construir esse conceito, e aí eu estudei um livro escrito sobre Hitchcock, que eu acho 

que... a metodologia está claríssima. E o Caio me dizia: “Mas eu não posso publicar um 

livro tão específico assim. Eu tenho que pôr um título geral”. Aí o título foi [O autor no 

cinema]. E aí passei a ser o cara... o crítico contra os autores. A ECA, os alunos da ECA 

ficaram irritadíssimos comigo. Quer dizer, eu já tinha problemas com eles, porque 

parece que só de fazer o vestibular para a ECA, em cinema, já faz com que o cara ou a 

cara fique o autor. Quer dizer, eles já entram e se consideram autores. 

 

 A.G. – É como se fosse um notório saber. 

 

J.B. – Quer dizer, é uma obsessão, essa autoria. Então eu já tinha problema lá. 

Mas o meu trabalho não era tão genérico assim. É um caso muito, muito específico, de 

uma noção que foi se construindo. Até, em realidade, se constrói desde os anos 20, mas 

que depois foi se fortalecendo, logo depois da guerra, por uma série de questões 

culturais internas. Bom, então, o doutorado foi publicado dessa forma. Mas não é um 

livro de que eu gosto muito. As duas partes seguintes, eu não gosto. A parte do Cahiers 

du Cinéma, que eu não releio nunca, mas até agora gosto, acho legal. 
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A.G. – A Adelina queria te perguntar sobre a parceria com o João Batista de 

Andrade. 

 

A.C. – Porque, em 1967, o João Batista lança Liberdade de imprensa, e você cria 

o conceito para ele – o conceito, eu acredito que é seu – de documentário de 

intervenção. 

 

J.B. – Mas criei depois. 

 

A.C. – Depois. Sim, sem dúvida. E aí você passa a ter uma certa parceria com o 

João Batista: em muitos filmes, você... Um pouco, fugindo do cronológico, essa... até 

hoje, possivelmente, essa sua parceria com o João Batista enquanto... 

 

J.B. – Na época do Liberdade de imprensa e outros filmes, aliás, eu discutia muito 

com o João Batista. Tinha um meio movimento, que envolvia alunos da ECA, se não 

me engano, que é o chamado Cinema de Rua. Bom, isto, o João Batista deverá ter 

falado muito melhor do que eu sobre isto. Agora, esse Cinema de Rua, o João Batista e 

eu discutíamos muito isto – isso na época mesmo de fazer os filmes, bem antes do meu 

livro –, e a gente comentava, também, filmes que estavam sendo feitos mais ou menos 

sob esse rótulo de Cinema de Rua – por exemplo... acho que é Pau pra toda obra. Ele 

falou? 

 

A.C. – Não, não falou. 

 

J.B. – Que não é um filme dele, mas é um filme que estava nesse grupo. Esse 

filme tinha sido feito por alunos. E a gente percebeu que eles não tinham entendido o 

que a nós mais nos interessava, que era justamente a intervenção, ou seja, não filmar a 

realidade como ela é, mas filmar uma realidade provocada, enquanto que eles estavam 

fazendo filmes absolutamente naturalistas sobre a miséria. Fazer um filme 

absolutamente naturalista sobre a miséria, hoje, é um prato feito. Na época, não, porque 

mostrava uma imagem que desagradava profundamente à censura, aos militares etc. 
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Porém, do ponto de vista, digamos, de uma contribuição metodológica ou uma 

contribuição ao processo de filme documentário, eu acho que não houve nenhuma 

contribuição; o que houve é a contribuição do João Batista. E aí, então, a gente estava 

muito próximo, ele vinha muito em casa, muito, muito em casa. E ele fez o Gamal. Aí 

eu montei o Gamal. Como eu faço isso? Como é que eu monto o Gamal? Eu estou 

absolutamente convencido, naquela época, que o crítico de cinema deve passar por 

todos os estágios das equipes e tudo isto. E o João Batista preferia que o filme fosse 

montado por uma pessoa que estivesse ligada a ele, mas que não estivesse ligada à 

narrativa cinematográfica que vinha... que ainda era dominante, principalmente em São 

Paulo, em que não houve Cinema Novo, em São Paulo. Portanto, todo o trabalho do 

Escorel etc., a montagem de Terra em transe, quer dizer, o trabalho absolutamente 

fantástico de renovação criado pelo Escorel nesses anos, isso, em São Paulo, não 

repercutiu. Quer dizer, virá a repercutir, mas, naquele momento, acho que as pessoas 

não percebem que é uma nova montagem. Então, a montagem foi feita da forma 

seguinte: eu estruturei, coloquei os planos em ordem – algumas coisas, eu cortei; outros 

planos, eu não cortei –, e a montagem, quer dizer, o corte final foi feito pelo Glauco 

Laurelli. Aí eu acompanhei o Glauco, para ele, digamos, ser a pessoa que ia ritmar o 

filme, mas que não ia alterar a estrutura. Então, nos créditos aparece o Glauco como 

montador, o que é justo, e eu como assistente dele. Mas aí foi um trabalho de 

montagem, mesmo, de ficar vários dias na mesa de montagem, colar os planos, tudo 

isso – naquela época, colar mesmo. Depois, então, vem o AI-5 etc., e o João Batista é 

convidado, pela Comissão Estadual de Cinema, a realizar uma história do cinema 

paulista. Naquela época, o Francisco Luiz de Almeida Salles era, se não me engano, o 

presidente da Comissão e escolheu o João Batista. E não sei quando o convite ao Batista 

foi feito, se eu estava em São Paulo ou não. Em todo caso, eu volto a São Paulo e aí o 

Almeida Salles me procura e me diz que gostaria que eu trabalhasse com o Batista, 

sabendo que as minhas condições políticas eram bem difíceis. Portanto, meu nome não 

podia aparecer. Então, o contrato com a Comissão foi feito com uma outra pessoa e os 

cheques eram emitidos para outra pessoa, que me repassava o dinheiro. Então, fizemos 

o Pauliceia fantástica, que eu não sei se é um muito bom filme. Eu revi há algum tempo 

atrás, tem uns trechos profundamente irritantes. Acho que não é um bom filme, não. E 
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depois fizemos A esperança é eterna*. Esse filme, que eu revi também, eu gosto, 

continuei gostando desse filme. Revi há uns seis ou sete anos atrás e continuei gostando. 

Eu acho que é uma concepção de... 

 
[FINAL DO ARQUIVO I] 

A.C. – Você estava em A eterna esperança. 

 

J.B. – Está pronto? Então, estava em A eterna esperança. E o Batista e eu, e a 

mulher dele e a minha mulher, também, ficamos bastante satisfeitos com esse filme, que 

é meio experimental, de ritmos inusuais. Hoje, ainda digo que a primeira pessoa que 

escreveu diálogos para o Antonio Fagundes no cinema sou eu, porque ele nunca tinha 

aparecido. Esse documentário era inusual na sua cara e tudo isso. Bom, aí continuamos. 

E a terceira parte seria a Vera Cruz, e o Batista e eu começamos a trabalhar sobre a Vera 

Cruz e temos algumas ideias de montagem que eu acho interessantes e que ele acha 

interessantes, umas experiências para fazer de montagem etc. Porque sempre a nossa 

história não é uma história descritiva, não é uma história narrativa; é um pouco 

retrabalhar as imagens, é um pouco isso, na questão da Vera Cruz. Então, começamos a 

trabalhar lá na... na Líder não... Onde é que trabalhamos? Bom, era um centro, tinha 

moviolas etc. E depois de algumas semanas de trabalho a partir de anotações e a partir 

de filmes que víamos, como, não sei, 16 ou uma coisa assim, aí houve a questão de 

começar propriamente a fazer o filme, o que envolvia os negativos e fazer o master a 

partir dos negativos, os quais, os negativos, pertenciam ao Walter Hugo Khouri, que 

ficou como herdeiro de uma grande parte da Vera Cruz, ou que comprou mesmo, enfim, 

todos esses direitos [inaudível]. Então, um dia, o João Batista foi tratar com o Khouri... 

Eu fiquei trabalhando lá e ele, sozinho, foi tratar com o Khouri dos direitos – já 

tínhamos selecionado o que era –, para obter os direitos e ter o material... Como se 

chama? Contranegativo? 

 

A.C. – Contratipo? 

 

                                                
* Refere-se ao curta-metragem A eterna esperança, de 1971. 
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J.B. – Não, não é o contratipo. Mas, enfim, para poder... Aí estava o Biáfora. E 

outras pessoas talvez, mas, principalmente, o Khouri e o Biáfora. Aí o Biáfora diz o 

seguinte para o João Batista: “Nós sabemos que você trabalha com o Jean-Claude, e isso 

pode ser denunciado na Lei de Segurança Nacional. Então, a partir de agora, você é que 

sabe”. E o Khouri não reagiu. O Batista voltou rapidamente lá para onde estávamos 

montando e me disse: “Não tem mais condição de ficar aqui, você tem que se mandar, 

porque eu não sei o que vai acontecer”. E abandonei o filme, o Vera Cruz. O Batista me 

disse depois que ele tocou o filme, para fechar – já tinha contrato assinado, tinha que 

entregar alguma coisa –, mas que não tem nada a ver com o que nós pensávamos fazer, 

que era misturar os vários filmes da Vera Cruz, fazer uma... Como depois eu passei a 

fazer isto, trabalhar outras montagens a partir desse material. Quer dizer, as primeiras 

ideias vieram nesse trabalho da Vera Cruz feito com o Batista. Mas isso não existiu. 

Mas a gente pensou, já via muito claro, do tipo: um personagem caminha em direção à 

porta, ele abre a porta e quem fecha a porta é outro personagem, de outro filme. O que 

depois se fez muito – o Matthias, o alemão, que fez aquelas mulheres histéricas, que é 

um filme extraordinário*. Então, já tínhamos várias ideias para fazer isto. Só que não foi 

possível. Então, me mandei. E depois parou a colaboração com o Batista. 

 

A.C. – Mas será que a insatisfação com a Pauliceia fantástica e a experiência com 

a Vera Cruz te inspiraram para fazer, em 1995, São Paulo, sinfonia e cacofonia? 

Fantástico, aliás. 

 

J.B. – Digamos... Não. Me inspiraram, não. Com certeza, não. Mas, depois de 

feito, eu percebi que havia uma ligação. Mas o São Paulo... o Cacofonia não é uma 

ideia minha. O São Paulo... Bom, essa história, eu já contei mil vezes. 

 

A.C. – Mas não para nós. Ninguém ouviu nada. Você ouviu? Nada. 

 

J.B. – Está bom. Numa tarde, eu me dirijo para a sala de aula e a Dora me diz, 

antes de eu entrar na sala de aula: “Escuta, a reitoria tem uma verba para pequenas 

pesquisas e eu esqueci de te avisar, e fecha amanhã”, ou “fecha depois de amanhã”, uma 
                                                
* Provavelmente, refere-se ao curta-metragem Home Stories, de Matthias Müller. 
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coisa desse tipo. Eu disse: “Não, Dora, agora não. Estou indo para a aula, não é 

possível. Em um dia, eu não bolo nada”. E fui dar a aula. E quando eu voltei para a 

minha sala, depois da aula, eu pensei: “Não, também é uma besteira. Escrever qualquer 

coisa. Bom, se não leva, não leva. Não tenho o que perder”. E aí eu escrevi alguma 

coisa que seria um levantamento da representação de São Paulo no cinema paulista, que, 

provavelmente, teria a forma de um catálogo, de uma listagem. Por exemplo, o Viaduto 

do Chá, onde ele aparece, as várias épocas do Viaduto do Chá no cinema paulista e 

coisas desse tipo. Enfim, eu escrevi tão bem que ganhamos. Então, isso é bastante 

importante, inclusive na minha maneira de funcionar: eu funciono muito por estímulos 

de outros, de pegar... Aí, Dora e eu, depois de ter recebido esse dinheiro, que 

possibilitou comprar uma televisão, que possibilitou ter um certo dinheiro para fazer a 

copiagem em fita magnética, em VHS e coisa desse tipo... E aí formamos um grupo que 

tinha, não sei, umas 12 pessoas ou mais, que eram: professores da ECA – no caso, ela e 

eu –, professores da FAU, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e um 

arquiteto da prefeitura, que era funcionário da prefeitura, não estava na USP. Aí 

começamos a pesquisa e tudo isso. Esse grupo foi muito bem: uma vez por semana, nos 

reuníamos, víamos um filme, a gente discutia o que havia de interessante nesse filme e 

também discutíamos como classificar as coisas, o que é uma palavra-chave, como que a 

gente pode tratar São Paulo, e de qualquer forma a gente não trata São Paulo, porque 

são filmes, porque são representações. Então, havia toda uma discussão. Até que Dora, 

de novo, nos avise que a Fapesp abriu uma nova carteira de projetos – acho que ela 

chama de projetos temáticos – e que seriam dados, esses projetos, exclusivamente a 

pesquisadores ou a grupos de pesquisas que reunissem professores de várias unidades. 

Aí eu disse para a Dora: “Olha, o primeiro requisito, a gente preenche, porque tem a 

FAU e tem a ECA”. E aí ela disse: “Vamos topar”. E aí leio um pouco etc. e me dou 

conta que é um gigantesco projeto que eles estão pedindo. Aí eu digo para a Dora: “Se a 

gente quiser dinheiro para publicar um livro, não vamos conseguir; temos que pedir 

muito dinheiro”. Eu não sei quanto pedimos. Pedimos 250 mil dólares, uma coisa 

enorme. E eu disse: “E vamos aproveitar para reequipar o departamento”. Então, 

trouxemos da Itália, importada pela Fapesp, uma novíssima moviola, perfeita, 

extraordinária, às vésperas de instalação do digital. Porém, em matéria de som, 

introduzimos o primeiro equipamento digital na ECA. Então, tivemos dinheiro para 
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equipar o departamento, que era o material necessário para fazer os dois filmes, um do 

Aloysio Raulino e um meu, porque o projeto comportava dois filmes, e além disso, um 

c urso de pós-graduação e um livro. O livro nunca foi feito. E isto, eu lamento muito, 

mas... A gente dava aula, e tem um momento para escrever que é ótimo, que é 

justamente logo depois da aula, porque você está ainda no debate, você está ainda na 

exposição oral, quer dizer, tudo está muito quente. Então, talvez esse não seja um texto 

definitivo, com certeza não será, mas já é um texto muito vivo. Eu tinha pedido, como 

eu era coordenador do grupo, que as professoras... Porque tinha a Dora, a Regina Meyer 

e uma prima da Regina, que é uma pessoa maravilhosa que trabalhava no Departamento 

de Projetos da... Bom, esqueci essa... [Eu tinha pedido] que elas fizessem esse trabalho 

de redigir as aulas delas logo depois. Isso nunca funcionou, porque todas essas senhoras 

tinham filhos, então, chegando em casa, elas não tinham como redigir essa aula porque 

tinham que cuidar da casa. Então, esses textos das professoras não... Porque eu queria 

fazer um livro que não fosse uma coisa chata, e eu acho que o texto que está ligado à 

aula, que está ligado à discussão com estudantes, que não está assentado... Não é que 

você já fez o balanço geral e tem uma ideia interessante e você descreve essa ideia, mas 

ter uma vivência da busca, uma vivência da discussão. É um excelente motivo. Mas não 

saiu isto. 

 

A.C. – Só para constar, o filme que você cita do Aloysio Raulino é o 

Cinemacidade? 

 

J.B. – É. 

 

A.C. – Eles são produzidos paralelamente? 

 

J.B. – São, os dois. Eu sou produtor do... 

 

A.C. – E eles dialogam de alguma maneira, no seu entender? 

 

J.B. – Eles dialogam. O trabalho foi feito dessa forma. Num momento foi 

necessário considerar a pesquisa encerrada, porque já tínhamos... Trabalhamos – não sei 
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exatamente – uns dois anos, ou uma coisa desse tipo. E eu sabia que havia filmes que 

existiam etc., que nós não tínhamos visto, mas não tinha cópia, não... Aí eu disse: “Se a 

gente ficar... esperar ver tudo...”. Aquilo não tem fim. Por exemplo, não tinha cópia do 

Compasso de espera, do Antunes, que eu já tinha visto, que eu sabia que era um filme 

importante para nós, mas não tinha cópia. Bom, aí, de certa forma, interrompemos a 

pesquisa, sempre com o espírito de que, se algo novo nos chegar, tudo bem, colocamos, 

mas, a partir de um certo momento, nos concentrarmos na produção dos dois filmes. 

Esses dois filmes nasciam da mesma pesquisa, do mesmo material. Então, se quiserem, 

eles têm a mesma raiz. Mas eu achei o seguinte, que deveria cindir o grupo em dois 

grupos relativamente autônomos, para que cada um dos filmes tivesse a sua 

personalidade, e que, se todo mundo fizesse os dois filmes, que não ia funcionar. Então 

eu fiz, com a Dora, de um lado, o Cacofonia, e do outro lado, o Aloysio, com a Regina 

Meyer e essa prima da Regina. Esqueci o nome dela. É uma pessoa fantástica. Depois 

isso não funcionou muito bem, porque a Regina considerou que eu tinha abandonado o 

grupo. Eu, pessoalmente, eu nunca achei, mas ela sempre achou isso. Eu dizia: 

“Abandonou o grupo?! Ela está com um documentarista que renovou o documentário 

brasileiro nos anos 70. Quer dizer, ela está com um puta documentarista!”. Eu estava 

praticamente no primeiro filme. Como realizador sozinho, o primeiro filme. Então, ele 

foi um pouco desleixado, esse filme. E eu sentia que o Aloysio não montava. Estava 

filmado, mas ele não montava. E eu tinha prazos com a Fapesp, prazos que já tinham 

sido esticados e mais esticados etc., mas tinha chegado a um limite em que eu não 

conseguiria mais dilatar o prazo. Então, eu disse para ele, um dia, num fim de semana, 

nos últimos dias da semana: “Aloysio, você tem que começar a montagem, porque 

senão não vai dar. Você tem que começar segunda-feira”. Enquanto eu falava com ele, 

eu escrevia alguma coisa, assim, e aí eu levantei o que eu tinha escrito, e o que estava 

escrito, eu disse: “Isto é um ultimato”. Aí ele disse: “Nunca aconteceu isso comigo”, e 

saiu, branco, “nunca aconteceu”. “Segunda-feira, na moviola. Se você não estiver na 

moviola, eu pego o filme e monto.” Aí ele apareceu. Não tinha muitas ideias para 

montar, mas a Dora trabalhou com ele. E a Regina nunca apareceu na sala de 

montagem. Então, essa parte aí também não funcionou muito bem. E para dizer a 

verdade, também, nada disso foi muito discutido entre nós. Sempre houve uns mal-

estares. Apesar de que adoro a Regina; de vez em quando a encontramos. Ah, não! Essa 
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senhora não é prima da Regina; é prima da Dora*. E aí aconteceu o seguinte, os filmes 

foram apresentados – aí na data, para satisfazer à Fapesp, e também tinha dinheiro da 

Secretaria Estadual da Cultura, então, tudo foi apresentado no MIS – e um dos filmes, 

obviamente, teve uma maior aceitação do público. A partir disso, eu peguei esses dois 

filmes e mandei para a TV Cultura. Enfim, com todas essas coisas que esses filmes... Eu 

não tinha os direitos dos trechos usados, para transformá-los em objeto comercial. Quer 

dizer, eu não podia vender isto. Mas a televisão educativa podia... sem problemas de 

direitos. E aí recebi um telefonema me dizendo que o Cacofonia, tudo bem, tinham 

gostado muito etc., mas me perguntaram se os dois filmes formavam um pacote. E eu 

queria empurrar o Cinemacidade, mas aí eles me disseram que o pacote, eles não 

aceitavam, que eles só ficariam com um filme. Então, no momento, eu pensei... não me 

lembro exatamente, comecei a pensar rápido nesse momento... “Ou fecho o caminho ou 

pelo menos abro o caminho... É isso que dá para fazer? Então é isso que vai ser feito”. 

Isso criou um certo mal-estar. Aí, como o Cacofonia tinha 40 minutos, que é uma 

duração esdrúxula para um filme... A TV Cultura não tinha como fazer um programa de 

40 minutos. O programa deve ser de 50 ou deve ser 30... 

 

A.G. – De 52 ou 26 [minutos]. 

 

J.B. – Pois é. É exatamente isso. Aí eles fizeram o programa comigo, uma 

entrevista que eu dei sobre o trabalho na universidade, sobre o projeto, sobre o método 

de trabalho, tudo isso, completando os 52 minutos. E a partir daí... Aí fomos para... 

Mandei o filme para Cannes. A Zi também incentivou muito a fazer isso, porque ela 

disse: “Você está com um filme internacional”. E não sei para que setor de Cannes 

fomos, mas, em todo caso, o filme foi muito bem recebido pela comissão que avaliava 

os filmes que estavam chegando. Um dia, eu recebo um telefonema do Festival de 

Toronto, um cara que me pergunta: “O senhor é o diretor de tal filme?”. Eu digo: “Eu 

sou”. “Ah, estamos muito interessados nesse filme e tudo isso.” Eu digo: “Mas como 

que o senhor sabe que eu fiz esse filme?”. “Cannes já avisou que é para ficar de olho 

nesse filme.” Aí eu fiquei todo animado. E eles faziam reuniões em Cannes, reuniões 

                                                
* Provavelmente, refere-se a Marta Dora Grostein, que dirigiu, com Aloysio Raulino e Maria Dora 
Mourão, o curta-metragem São Paulo, cinemacidade. 
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em Cannes, e nunca saía uma decisão final. E, finalmente, saiu a decisão final sem o 

filme, por causa dos 40 minutos. Aí eu pensei: “Bom, eu tenho que fazer alguma coisa 

com esse filme”. E com o Avellar e a RioFilme, ele conseguiu fazer uma cópia e tudo 

isso e mandamos para o Festival de Pesaro. Aí o Aprà me escreve, depois de ter 

recebido o filme etc., e diz: “Olha, o problema é o seguinte, é que as inscrições para o 

festival já fecharam, não tem como etc. Só que nós adoramos o filme e vamos 

apresentá-lo”. Então, houve uma sessão, tipo extra, e foi muito bem em Pesaro, e aí foi 

pego para vários festivais, na França e tudo. Mas aconselho às pessoas que nunca façam 

[filmes de] 40 minutos. Ah! Lá em Pesaro, o programador do Festival de Nova York me 

disse: “Se você tirar dez minutos, eu pego o filme”. Mas como eu vou tirar dez 

minutos? Eu tiraria dez minutos, se eu tivesse dinheiro para fazer, porque isso não é 

uma coisa de que a obra é intocável. Mas como que eu ia...? Porque dez minutos 

significa que você refaz a montagem, significa que você refaz a trilha sonora. Tem todo 

um trabalho de produção que custa. Não tinha como fazer isto. Então, ele não foi para 

Nova York. É bom pensar nos formatos, nas durações. Quando depois eu fiz Sobre os 

anos 60, para o Itaú, o formato era 30 minutos. Mas é 30 minutos; não é 31 e nem 29. 

Se você chega a 29, não, tem que botar alguma coisa, para chegar a 30. Mas quando a 

Dora e eu fizemos isso, a gente fez isso como um trabalho universitário, um trabalho de 

pesquisa, um grande exercício de montagem etc., e nunca pensamos que esse filme... 

Ele continua circulando. A Europalia de... Quando a Dilma foi para a Bélgica... Foi em 

2011, que ela foi para a Europalia. O filme estava no grupo de... Eu estava fazendo 

alguma coisa, aí eu não fiz parte da comitiva, mas o filme estava lá. Ele não para de 

circular. E teve também uma coisa que lhe facilitou muito a carreira. O Adhemar 

Oliveira, atualmente do Itaú, percebeu isto e ele, antes de eu viajar para a Europa, ele 

me disse o seguinte: “Estamos em 1995. É o aniversário de um século do cinema. 

Então, faça o seguinte, não dê entrevistas sobre São Paulo, não fale de São Paulo. Só 

fale da montagem e isso vai pegar”. Então, o filme começou a circular como um filme 

de montagem, em que, evidentemente, o assunto era São Paulo, ou pelo menos a 

representação cinematográfica de São Paulo. Mas o Adhemar me orientou muito bem 

nisto. O Adhemar é muito, muito firme, muito perspicaz. Adoro o Adhemar. 

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
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A.G. – ...quando você estava falando e, primeiro, quando você fala dos filmes do 

João Batista de Andrade e da intervenção, se você já tinha tido algum contato com o 

Jean Rouch, com as coisas que ele escrevia e pensava sobre filme, e a outra coisa, que 

não tem nada a ver... 

 

J.B. – Você fez uma relação com o Jean Rouch? 

 

A.G. – Sim. 

 

J.B. – Sim. 

 

A.G. – E a outra coisa que eu achei curioso, enquanto você estava falando, é que 

esse recorte que a gente fez para o projeto, que é de uma geração específica, é muito 

masculino, muito masculino, e as mulheres quase nunca entram nesse circuito. No Rio, 

então, o Cinema Novo, zero, não tem. 

 

J.B. – É o Clube do Bolinha. 

 

A.G. – Total. E aí o primeiro que falou um pouco... Mas as mulheres aparecem 

nessas questões de... “Ah, naquela época, eu não podia aceitar isso porque eu tinha 

família”. São coisas até que você falou, mas você falou: “A minha mulher e a mulher do 

João Batista acharam muito interessante”. A sua mulher aparece na sua primeira 

entrevista, ela aparece nas suas falas, que é uma coisa incomum. Mas têm essas 

parcerias. Muitas são produtoras, são envolvidas. Sua ex-mulher era professora, 

também, não é? 

 

J.B. – Mas, nos anos 60, em matéria de cinema... Tem uma coisa que aconteceu 

nos anos 60 que o Capovilla talvez não gostaria que eu contasse... 

 

A.G. – Mas pode ir para a internet ou a gente vai ter que cortar depois? 
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J.B. – Não, não é muito brabo. É que tinha uma jovem fotógrafa que era filha da 

Amelia Toledo – na época, era muito jovem... Foi ela que me relatou isso. Ela falou 

com o Capovilla... Acho que ela fez o still de Bebel. Ela queria se tornar fotógrafa de 

cinema. Depois, a evolução da carreira dela foi totalmente outra coisa, mas, tudo bem, 

naquele momento era isso. E o Capovilla disse que isso não é um trabalho para mulher. 

Não têm muitas diretoras de fotografia mulheres. Por exemplo, o filme que eu fiz com o 

Kiko, a fotografia é da Julia Zakia. Têm algumas mulheres que estão fotografando. Mas 

tem uma presença feminina agora que na época não existia. 

 

A.G. – Acho que é uma coisa de... a época, também. Eu estava pensando mesmo, 

enquanto você falava, o que... No Cinema Novo, na geração do Rio, tem toda essa 

ligação com a UNE, com os projetos de levar os filmes para os recantos e de filmar nos 

recantos. E as mulheres tinham filhos mais cedo, também. Não sei o quanto... Você 

falou agora de professoras na USP, numa época mais recente, que... Sim, depois que a 

gente chega em casa, quem tem filho... Eu consegui assistir a um filme, no É Tudo 

Verdade, esse ano, porque eu tenho filho, agora. É outra realidade. É outra. Agora você 

tem que esperar a pessoa crescer para você poder fazer coisas que você fazia antes, ou 

parecidas. Mas é uma coisa... As mulheres aparecem muito mais, hoje, de alguma 

forma, não é? 

 

J.B. – Não tem a menor dúvida. Mudou tudo, não é? Inclusive, a presença da Ana 

Carolina é uma presença de extrema importância, ela se dizendo não feminista e que ela 

não pertencia ao movimento feminista e que ela não fazia cinema feminista, mas que ela 

era cineasta. Então, eu acho que foi depois do final dos anos 60... Quer dizer, mais ou 

menos na mesma época em que o Capovilla diz que fotografia de cinema não é um 

trabalho para mulher é o grande momento, isso, em 1968, por aí, em 1967 e 1968, é o 

grande momento da... da Diniz lá... 

 

A.G. – Leila Diniz. 
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J.B. – Leila Diniz. Então, é o grande momento em que essa jornalista... Carmen*... 

já é uma pessoa de alguma... que estava na Abril, estava na Realidade, que começa... 

Carmen... 

 

A.G. – Carmen... Ela escreveu muito na Claudia, uma época. 

 

J.B. – Que teve uma repercussão, naquela época, gigantesca. 

 

A.G. – Esqueci o nome dela. Eu sei quem é. 

 

J.B. – Quer dizer, a mulher muda. Porque, para o Glauber, por exemplo, a mulher 

é inspiradora, é a musa. 

 

A.C. – E a musa tem que ficar à frente da câmara, e não atrás. 

 

J.B. – É. O Saraceni, também: é um grande conquistador, sedutor etc., agora, a 

mulher é... 

 

A.C. – E na área de montagem? Talvez não tivesse uma inserção maior, a mulher, 

na área da...? 

 

J.B. – Tinha montadoras, sim. Sempre, na montagem, tem montadoras. Aqui em 

São Paulo, digamos, os montadores dos anos 50, os maiores: tinha aquele cara que 

faleceu agora, que vinha da Vera Cruz; tinha o Glauco; tinha o montador que acabaria 

montando O bandido da luz vermelha, num outro estilo, completamente... Mas isso, os 

grandes montadores. E tem uma mulher, que é a Lupe. São os quatros que realmente 

tinham essa andança narrativa da montagem no estilo dos anos 50, de construir uma 

narrativa, de encadear os planos. Essas três pessoas. 

 

A.G. – Isso é uma coisa para alguém pesquisar um dia, de repente, e ver onde as 

mulheres atuavam. Porque a conversa, nesse levantamento que a gente faz para esse 
                                                
* Refere-se a Carmen da Silva. 
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projeto, toda a conversa de bastidores, as ideias, com quem as pessoas estão dialogando, 

só tem homem. 

 

J.B. – Só tem homens. 

 

A.G. – Só tem homem. Raramente aparece uma mulher. Você fica... Quem é 

essa?! A gente tem uma pergunta aqui que eu acho importante, sobre a Embrafilme, o 

fechamento da Embrafilme e a produção cinematográfica brasileira no momento. Mas 

eu queria perguntar mais sobre modelos. De certa forma, parece que a Embrafilme era o 

modelo possível naquela época, nos anos 70. 

 

A.C. – Dentro de um regime... 

 

J.B. – Mas você não deveria fazer uma pergunta desse tipo a mim, porque deveria 

fazer ao Calil, ou ter feito ao Gustavo Dahl, porque eu não sou produtor, eu não sou 

administrador cultural. A minha relação com a Embrafilme foi, exclusivamente, na 

direção do Calil, quando o Ismail se tornou redator-chefe da revista – eu colaborei 

bastante com a Filme Cultura daquela época. Mas eu não sei avaliar, relacionar a 

Ancine com a Embrafilme. Não sou bom para isso. 

 

A.G. – Então, vamos falar de documentário, mesmo. 

 

J.B. – Pois é, porque eu achava que o problema era este. [risos] 

 

A.G. – Vamos falar de documentário. É que você fala tanto nisso que fica... 

 

J.B. – Eu falo tanto? Falo demais? Sou muito prolixo? 

 

A.G. – Não, não, não. Escreve, e as pessoas escrevem tanto a partir do que você 

escreveu ou você falou sobre documentário que para mim fica difícil formular uma 

pergunta, ou porque parece que você vai responder uma coisa que você já respondeu, ou 

que é trivial, que são coisas que são... que não dá para responder. Mas tem, agora, um 
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interesse muito grande por cinema documentário, tem uma série de iniciativas, festivais 

e, sim, as facilidades para se fazer, mas cursos e análises que focam o documentário, e 

não o cinema. É uma pergunta bem boba, mas o que você acha disso? Você acha que o 

documentário tem um papel específico? Porque lugar, claramente ele tem, ele está tendo 

agora: está tendo uma aceitação, um dia específico. 

 

J.B. – Tem curso. O Escorel não dá curso disso aí? 

 

A.G. – Isso. 

 

J.B. – A Ilana Feldman dá um curso de documentário, especificamente 

documentário, na Escola Internacional de Cinema. Você conhece essa escola? 

 

K.Z. – A Academia Internacional de Cinema? 

 

J.B. – Academia Internacional de Cinema. Outro dia, a encontrei, num sábado, ela 

saía de lá. Ela dá metodologia, procedimentos de filmagem, de pesquisa em torno de 

documentário. Eu, com o documentário, pessoalmente... Mas não vou repetir tudo isso 

porque eu não acredito nessa palavra. Por exemplo, eu estava outro dia conversando, 

não com o Kiko, mas com um amigo meu, sobre certos procedimentos de filmagens do 

Kiko e de muita gente, aliás, do Taciano Valério, com quem comecei um filme... O que 

acontece com esses diretores? Os atores representam uma cena e... Grande parte... O 

Xingu também foi feito assim. Eu falei com o Cao Hamburger sobre a função da câmera 

no Xingu. Então, os atores representam uma cena e a câmera documenta a cena. Não é 

essa filmagem em que o ator representa para a câmera. Há uma representação e a 

câmera... O que às vezes é ótimo e outras vezes não é ótimo. Por exemplo, é um cinema 

sem subjetivas. Não tem subjetiva nisso. Essa ideia de que a câmera se coloca no lugar 

do personagem, como na narrativa clássica, a câmera assume o ponto de vista de um 

personagem, isto, por exemplo, no caso do Kiko não acontece isto. Com o Pedro Jorge, 

sim, com o Marcelo Gomes, também, aí você filma com a câmera, você tem um campo, 

tem o contracampo, tem uma série de coisas. Mas essas outras maneiras de filmar, a 

câmera gira em torno da gente. A câmera do Aloysio, no FilmeFobia, você nunca sabia 
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onde estava a câmera, porque não parava. Então, isso já é... Por outro lado, essa onda do 

documentário, no Brasil, no cinema, ela se deve, basicamente, ou à Ancine ou... Não sei 

a secretaria. Porque o edital de documentário prevê o lançamento no cinema, para 

conseguir a verba. Pode ser um dia, talvez, mas tem que ir para o cinema. É a razão pela 

qual chegam tantos documentários que não são propriamente documentários 

cinematográficos; são totalmente no estilo de televisão, mas que, em função da 

estrutura do edital... Então, aí eu estava falando com um cara lá do Sindicato dos 

Produtores, chegam uns 40 ditos documentários nas telas de cinema, no Brasil. 

 

A.C. – Em 2006... Vamos avançar. Eu não gosto de botar a data porque você diz 

que as datas, para você... No É Tudo Verdade, o Coutinho fala sobre o Cabra marcado 

para morrer, dizendo a importância do seu... da sua... da influência... 

 

A.G. – Das suas críticas. 

 

A.C. – ...das suas críticas e que ele fez o filme “um pouco para ele”, para você. 

 

J.B. – Ele não disse “um pouco”. 

 

A.C. – Ele disse “muito”? 

 

J.B. – Não. Ele disse: “Eu fiz o filme para ele”. 

 

A.C. – “Para ele.” 

 

J.B. – O que me comoveu muito. 

 

A.G. – Eu posso me meter nessa pergunta? 

 

A.C. – Pode. 
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A.G. – O papel do crítico. Eu acho que.. É uma questão que você levanta lá no 

início, a gente já falou disso hoje, qual a repercussão do trabalho do crítico e a 

importância. Então, qual a importância do trabalho do crítico hoje? E uma resposta 

dessas, do Eduardo Coutinho, praticamente responde a pergunta, mas eu coloco ela para 

você. 

 

J.B. – Quanto, digamos, ao meu projeto de crítico, do qual eu falei na entrevista 

precedente, de um crítico que é atuante no meio cinematográfico, que não é um crítico 

puramente analítico e julgador, avaliador de obras, o que aconteceu com o Coutinho, 

para mim, é um ápice da carreira, inclusive para uma coisa... Porque o Coutinho era 

bastante amigo, aliás, principalmente, da minha mulher, da Lucila, numa época em que 

eu nem conhecia o Coutinho, e nunca tivemos muita proximidade. Não sou um cara que 

vai tomar pinga com o Coutinho. E, no entanto, há um diálogo mais profundo entre nós, 

muito mais profundo entre nós do que poderia haver se houvesse, digamos, relações de 

cotidianidade. Há um momento absolutamente surpreendente, porque quando sai na 

Folha, se não me engano, o artigo sobre o Cabra, o Coutinho me liga imediatamente 

depois de ter lido... Ele não se lembra. Depois falamos sobre isso, ele não se lembra se é 

imediatamente depois. Enfim, depois ele me liga. E uma coisa que o surpreendeu muito 

é que eu acabe o artigo citando o Walter Benjamin. Porque eu achei o filme 

extremamente Walter Benjamin. Eu não sabia que ele estava lendo o Walter Benjamin. 

E ele ficou extremamente surpreso de que eu tenha botado o dedo, assim. Quer dizer, de 

tanto ver o filme e conhecer um pouco o Walter Benjamin, as teorias sobre a história e 

tudo isso, me veio, assim, que esse filme era extremamente benjaminiano. Então, são 

coisas que acontecem de diálogo em profundidade, como se fosse no fundo do oceano. 

Mas conversar, assim, muito pouco. Quer dizer, é claro que conversamos, não é? Depois 

houve o Jogo de cena, que também foi um momento muito, muito intenso de 

relacionamento e de percepção do filme. Tem inclusive uma certa intimidade que eu 

sinto do Coutinho, no filme. Então, para mim, são grandes momentos de crítica. O que 

eu ia fazer com o Aloysio Raulino, agora. Nessa retrospectiva que, eu suponho, vai 

acontecer, mas não da forma como prevista, em Belo Horizonte, no forumdoc.bh, o que 

eu ia fazer... ele ia me mandar o DVD dos filmes, à medida que fossem recuperados, 

dos anos 70, e eu ia selecionar uns trechos ou uns temas para conversar com ele diante 



Transcrição                                                                                               

 

 35 

do público. Então, isso muda muito a atitude do palestrante que faz uma análise, diz o 

que tem que pensar, o que pensar sobre o filme e tudo isso. É um diálogo. E, também, 

Aloysio é uma pessoa, quer dizer, é um cineasta que eu intuo muito, intuo muito. Aliás, 

o Cacofonia acaba com ele. Os últimos planos são do Aloysio. 

 

A.G. – Mas o papel do crítico, hoje, seria algum específico?  

 

J.B. – Eu não sei. Também, não vou cagar regras. Eu, pessoalmente, eu evoluí 

muito no sentido de um crítico que intervém, e mais recentemente, com o blog, evitar 

um pensamento fechado, evitar o texto fechado, evitar expor uma opinião ou uma ideia, 

pegar detalhes do filme. Por exemplo, eu botei uma nota agora sobre o Coutinho que se 

chama “Coutinho e Alain Resnais”. Em realidade, isso é um corte do Alain Resnais com 

um corte do Coutinho. Os dois cortes me parecem da mesma natureza. Talvez, no 

Coutinho, ainda mais poderoso do que no Resnais, mas da mesma natureza. Então, não 

vou escrever sobre o Resnais, esse último, Vocês ainda não viram nada. Eu olhei o 

Resnais através do Coutinho. É muito interessante, o Resnais visto assim. Mas não... 

Quer dizer, é um texto fragmentário. As notas... Houve uma retrospectiva do Coutinho 

no Equador, aí me pediram um texto, que, obviamente, eu não fiz, aí fizeram uma 

montagem do... a Ilana e a Cláudia Mesquita fizeram uma montagem dos textos sobre o 

Jogo no blog. Aí a Cláudia me escreveu: “Você quer que a gente monte um texto 

fragmentário ou que dê uma ordem argumentativa?” Eu disse: “Nada de ordem 

argumentativa. É fragmentário”. Esse texto vai ser publicado agora, pela Cosac – a 

Cosac está preparando um livro sobre o Coutinho –, e me pediram [para] estender um 

pouco o texto. Mas vai ser também... Aí eu prometi dois parágrafos a mais, mas sem 

ligação muito clara com o que já foi escrito. Preservar a ideia de fragmentação. Houve 

uma coisa interessante: eu fui, um dia, muito criticado, por não me lembro o quê, um 

troço que eu tinha escrito no blog, e o Carlos Alberto de Mattos respondeu... Acho que 

foi a Cinética que tinha escrito não sei o quê. O Carlos Alberto respondeu o seguinte, 

que não dá, a partir de uma postagem, de um texto, ter a ideia do que eu penso, porque o 

blog é, realmente, um pensamento em movimento e uma outra postagem pode dar uma 

ideia completamente diferente sobre o mesmo assunto. É mais isso que eu estou 

querendo fazer. Quer dizer, eu escrevo pouco, porque eu estou produzindo, estou 
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trabalhando como ator, estou realizando um filme, agora, então, tenho escrito muito, 

muito pouco. Mas, realmente, a ideia do texto quebrado. Acho, agora, os textos 

acadêmicos argumentativos insuportáveis. Acho que os meus textos anteriores devem 

ser insuportáveis. 

 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 
A.G. – ...as coisas estão no mundo. Você fala: “Não acredito no documentário”. 

Mas as pessoas acreditam, ou um grupo de pessoas acredita, a ponto de promover uma 

série de coisas concretas que são feitas a partir dessa ideia. Acho que a crítica também. 

Porque eu fico pensando, mas a crítica é a crítica de uma coisa que é feita dentro de um 

campo, ou de um grupo de pessoas: uma pessoa faz, a outra fala, e o diálogo é fechado, 

dentro desse grupo. Eu não sei se é uma pergunta para se colocar para você ou se é uma 

pergunta para... 

 

J.B. – Mas qual é a pergunta? 

 

A.G. – Eu ainda vou formular. 

 

J.B. – Ah! Ela tem um estilo, não é? 

 

A.G. – Estranho, não é? É cheio de digressões. 

 

J.B. – A introdução à pergunta é maior do que a pergunta. 

 

A.C. – E pode ser maior do que a resposta. 

 

A.G. – Desculpe. 

 

J.B. – Não, não. Estou brincando. 

 

A.G. – É porque às vezes eu vou pensando enquanto eu falo. 
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J.B. – Não. É um estilo. Você contextualiza a sua pergunta. Mas, enquanto isso, a 

pessoa fica... “O que ela quer dizer? O que ela vai dizer?” 

 

A.G. – Suspense. Eu não vou mais fazer a pergunta, não. 

 

J.B. – Não, não. Faça a pergunta.  

 

A.G. – Porque era tudo um pensamento. 

 

J.B. – Mas não é contra você. Acho só que... É uma particularidade interessante. 

 

A.G. – É que eu acho... Quando eu ouço as outras pessoas fazendo isso... A sua 

descrição, quando eu ouço, eu reconheço nela pessoas que eu não gosto de ouvir 

fazendo isso. Você acha que a crítica de hoje e as produções de hoje ainda dialogam em 

grande medida ou em...? Em que medida dialogam com o Cinema Novo? 

 

J.B. – Com o Cinema Novo? A crítica de hoje ou os filmes de hoje? 

 

A.G. – Tudo. O meio do cinema, não é? Mas a gente está falando mais de 

documentário, mesmo. É difícil a gente ficar nisso, até porque você não acredita nisso, 

mas quando se... Aquele livro da Consuelo Lins e da Cláudia Mesquita, por exemplo, 

sobre o documentário, vai dizer que muitos aspectos do cinema contemporâneo são 

reflexos de uma coisa que começa, que germina ali no Cinema Novo. Você acha que 

isso...? 

 

J.B. – Como foi escrito no artigo da Folha, recente, sobre... no artigo da Lúcia 

Nagib sobre O som ao redor, que também é pós-Glauber etc. Como são instâncias de 

legitimação, a referência é feita. Faz parte, aliás, de um aspecto da história do cinema no 

Brasil, que é criar a tradição. Hoje, você não vai mais dizer: Humberto Mauro! 

Humberto Mauro! Então, você diz: o Cinema Novo. Na época do Cinema Novo, você 

dizia: Humberto Mauro! Humberto Mauro! Então, são procedimentos. O som ao redor, 
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que eu saiba e outras pessoas a quem eu perguntei por que a Lúcia Nagib fez essa 

referência, nós achamos que é, exclusivamente, uma instância de legitimação e que a 

referência, no caso da crítica da analista, é o Cinema Novo, mas que isto não ajuda em 

nada em entender o trabalho do Kleber Mendonça. Isso eu perguntei a várias pessoas, o 

que elas tinham achado dessa referência no texto. Eu acho que eu já contei isso na 

última vez, o grito, no CCBB. 

 

A.C. – Não. 

 

J.B. – Não? Bom, houve um... não sei exatamente, algum evento no CCBB, um 

ciclo, talvez do Bressane, uma coisa assim. Não há muito tempo disto. E houve uma 

mesa de discussão – eu estava nessa mesa –, e falamos do Bressane, certamente, e 

Cinema Marginal. E, de repente, tem uma moça que está na plateia e que gritou: “Eu 

não aguento mais!”. Não contei isso para vocês? 

 

A.G. – Não. 

 

J.B. – Aí eu parei tudo. Eu disse: “A única coisa que aconteceu aqui, hoje, é a 

reação dessa moça, porque ela vive o Cinema Novo e o Cinema Marginal como uma 

forma de opressão. E realmente é uma opressão.” E uma entrevista que o Pedro Jorge 

fez comigo antes de fazer A vermelha luz [do bandido] foi muito sobre isto, de tirar o 

Sganzerla da posição de opressor. Porque os jovens não têm como aguentar isto, você 

entende? E tudo mudou. As coisas são completamente diferentes. Agora, fica sempre 

essa única referência. Quer dizer, eles têm que ser demolidos. Os jovens têm que 

demoli-los. Isso não significa dizer que eles não sejam importantes ou que os filmes não 

sejam extraordinários. Eles são extraordinários. Mas como, digamos, um consenso 

cultural... Eles viraram. Mas na ECA é óbvio isso, quer dizer, eles ficam... O Sganzerla, 

eles jubilam, acham maravilhoso, acham extraordinário, mas é um processo de 

opressão, isto. Quer dizer, não conseguem fazer alguma coisa que não seja pífias 

reproduções do Sganzerla. O.k.? 
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A.G. – Você falou que não acredita em documentário. Em retomada, você 

acredita? 

 

J.B. – Bom, a palavra podia ser outra. Indiscutivelmente, houve uma interrupção 

da produção, que depois voltou a existir, essa produção. Então, pode ser dito uma 

retomada, não é? A palavra retomada tem uma ligação com o passado, quer dizer, essa 

vontade de criar uma continuidade pela palavra que passe por cima daquela interrupção 

do início dos anos 90. Agora, houve uma grande mudança, sim. É que essa retomada se 

deve muito à Lei Rouanet e que, dessa forma, se eliminaram as produções populares, 

quer dizer, não tem mais chanchada, não tem mais pornochanchada, não tem mais 

cangaço. Vai ser criado, então, para o cinema brasileiro, um público de classe média. 

Esse público de classe média é criado, em grande parte, pelo Adhemar. O Adhemar tem 

um papel fundamental nessa virada, nessa transformação do cinema brasileiro, porque 

ele é o único que dá uma certa visibilidade, já que os filmes não passam em grande 

circuito, a começar com Carlota Joaquina. E, de certa forma, esse público e a produção 

vai se harmonizar, quer dizer, passa a ser uma produção de classe média para classe 

média. Inclusive os filmes de favela. Mesmo o Cidade de Deus. É o temor da classe 

média. O Cidade de Deus... E por isso que é interessante. Por exemplo, você vê o 

Cidade de Deus e você vê Mataram meu irmão, que é o filme que ganhou agora, o que 

é um filme em que a favela é vista de fora, mesmo com toda a simpatia, e o filme que 

vem de dentro da família vítima de violência da favela etc., uma coisa absolutamente 

extraordinária, em que não precisa falar nem nada. Às vezes, é um abraço, um menino 

que abraça o tio. Não fala nada, o menino, mas vivem no meio dessas balas de 

traficantes. Quer dizer, Adhemar é um dos pilares desse momento, dos anos 90. Eu 

acredito que, sem ele, tudo teria sido diferente. Não sei como, mas tudo teria sido 

diferente. Porque não teria nem como chegar a um pequeno público, tanto mais que não 

havia mais rede de cineclubes, como houve em outras épocas. Então, eu considero que 

esse Espaço Banco Nacional, depois Unibanco, foi absolutamente fundamental. 

 

A.G. – Eu tenho uma pergunta: com algum pudor, mas eu quero te perguntar 

como é a sua relação com... como é o processo de mudança, se é que há algum, mas 
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imagino que sim, da sua relação com o seu ofício, com o cinema, que, realmente, é o 

seu trabalho há muito tempo, com a perda da visão. Se teve coisas que você teve que... 

 

A.C. – Renunciar. 

 

A.G. – Não. Reaprender, não é? 

 

J.B. – Bom, a perda... Não sei muito bem como responder a isso. A perda da visão 

atrapalha tudo, não é só a relação com o cinema, e às vezes atrapalha coisas muito 

maiores, como atravessar a rua. Não sei muito bem como te responder. Eu estou 

desenvolvendo bastante, atualmente, estou me esforçando para desenvolver um trabalho 

de ator, e aí eu não preciso muito da vista, do olhar. Em A navalha do avô, por exemplo, 

eu tinha uma relação com a Sônia Guedes, aí avisei à Sônia, avisei ao Pedro que eu não 

enxergava, onde eu estava, o rosto da Sônia, então, que eu não tinha como reagir pelo 

olhar dela, porque eu não via. Então, eu disse: “Eu vou agir, ela olhando para mim. Já 

que eu não vejo o olhar, vai ser essa a marcação. Porque, se houver uma mudança disso 

no plano, não tenho como reagir”. Mas até agora tem funcionado bem, isto. Há um 

outro filme, que é um documentário que eu estou fazendo agora, que tem um trabalho 

de pesquisa, é muita leitura e está um pouco problemático, e têm produtores me 

pressionando, agora, porque eu tenho que apresentar um projeto bastante desenvolvido e 

leio muito lentamente, elaboro as notas no computador muito lentamente... 

 

A.G. – Você lê sozinho? 

 

J.B. – Eu leio sozinho, sim. Leio sozinho com lupas. Quer dizer, as folhas são 

ampliadas, é uma ampliação, leio ampliado, aí leio com lupa. E não vou – por esse 

motivo, basicamente, porque eu levo muito, muito tempo – conseguir aprontar esse 

projeto numa data que eu tinha prometido. Eu tentei encontrar uma estagiária. Até agora 

não deu certo, mas segunda-feira eu vou falar com uma moça da ECA e ver se ela me 

acompanha. Por exemplo, que eu possa ditar as notas, que seriam escritas mais 

rapidamente, coisas desse tipo, e ela me ajudar, colaborar comigo para a redação desse 

calhamaço final. A internet é uma máquina de pesquisa extraordinária, mas não para 
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mim. Então, também, eu tenho que lidar com a internet através de alguém. Então, lido 

bastante com a Terezinha, mas, para fazer pesquisas mais aprofundadas, precisa uma 

pessoa mais profissionalizada. É isso. 

 

A.C. – E você tem como adiantar qual é o argumento desse novo documentário, o 

tema, sobre o que é esse projeto? 

 

J.B. – Acho que eu prefiro não. 

 

A.C. – Não? Está bem. 

 

J.B. – Porque tem muita gente em torno desse assunto. Acho que não é o 

momento. E a vista, além do mais, está piorando. Quer dizer, eu voltei a fazer injeções, 

depois... A última injeção que eu tinha feito foi em 2007, a injeção filmada no 

FilmeFobia. Por acaso foi a última. Aí passei praticamente cinco anos sem fazer. Mas 

agora voltou a piorar muito. Mas eu tenho até uma coisa bacana, eu, é que eu não me 

considero vítima de nada. Considero tudo isso como elementos da realidade, então, 

tenho que compor com isto. Têm coisas difíceis, por exemplo, que é fazer a senha 

naquelas maquininhas Cielo. E, realmente, eu não posso olhar letreiros no cinema, vejo 

muito mal a imagem agora, tenho a impressão que a imagem... Quer dizer, eu vejo 

desfocado. Às vezes, eu me pergunto, será que é um efeito? Eu pergunto para a minha 

amiga: “Está desfocado?” Ela diz: “Não”, e gentilmente, “não está muito em foco”. 

Mas está em foco, sim. E vai ser assim. 

 

A.C. – Dessa sua múltipla carreira, de diretor, documentarista, ficcional, roteirista 

e agora de ator, você sempre fazendo tudo com paixão, o que te dá mais prazer em 

realizar? 

 

J.B. – O quê?  

 

A.C. – Dentro de toda essa sua carreira múltipla, diretor, roteirista, montador, 

ensaísta e ator, a partir de um tempo, porque não é só de agora que você é ator, você já 
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vem lá... você já teve uma experiência de ator muito anterior, e de blogueiro, o que te dá 

mais prazer, no momento, de realizar? É ator, efetivamente? 

 

J.B. – Essa questão é muito diferente, o trabalho de ator que eu estou fazendo 

agora e do que eu já fiz. Inclusive, ontem, no velório do Aloysio, encontrei um cara 

bastante gordo que eu não reconheci, aí ele me disse: “Fizemos o PS juntos”, que é o 

filme do Romain Lesage, e ele era... Não me lembro o que ele era, assistente de 

fotografia ou uma coisa desse tipo, naquela época. Naquela época, eu me comportava 

como um professor ou um crítico etc. que fazia experiências e que conhecia um pouco 

por dentro, e que eu acho que sempre enriquece a crítica, ou pelo menos do meu ponto 

de vista. Atualmente é muito diferente, a partir do FilmeFobia. FilmeFobia é realmente 

uma virada. E não estou mais fazendo experiências. Quer dizer, é uma transformação 

vital. E vem também com essa questão do envelhecimento. A longevidade cria 

problemas, porque nós não estávamos previstos, quer dizer, nos anos 50 a 60, para viver 

tanto assim. Depois de uma fase de depressão, de que eu consegui sair – e sair bem, 

aliás, e sair em grande parte graças ao Kiko e ao FilmeFobia –, eu acho que o idoso tem 

que se reinventar. Isso eu disse na USP, também, quando eu recebi lá o diploma de 

professor emérito. Nem quis comentar isto, não é? Eu disse: “O diploma de professor 

emérito é um ponto final”, e realmente é um ponto final, “de quem não viveu o 

envelhecimento como um simples prolongamento do que se viveu antes”. Então, por 

exemplo, eu sou, evidentemente, muito solicitado para escrever textos críticos e tudo 

isso, mas, para mim, eu acho nocivo. Meu irmão, também: ele faleceu, mas... Ele foi 

aposentado jovem, porque ele estava numa multinacional, diretor de uma multinacional, 

e aos 60 anos eles são degolados. E ele, também: ele passou a fazer curso de desenho, 

montou um seminário de política internacional na USP, fez artesanato... Mudou 

completamente a vida dele. Eu o admirava muito, nesse momento, porque foi o 

momento em que eu estava sempre em depressão. E acho fundamental a ideia de se 

reinventar, dentro das limitações, que são óbvias. Quer dizer, não é se reinventar como 

se você tivesse 25 anos. Eu só posso me reinventar meio cego, não é? Mas então é por 

isso que... se por um lado é uma prorrogação do que eu fiz, sei lá, com o Lesage ou com 

o Fernando Cony Campos, mas a mentalidade é completamente outra, o [inaudível] 

emocional é completamente outro. 
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A.C. – That’s it. 

 

J.B. – É isso? 

 

A.G. – Você quer falar alguma coisa que a gente não tenha...? 

 

J.B. – Assim, uma mensagem para o povo brasileiro? [risos] 

 

A.G. – O que você quiser. 

 

J.B. – Não. 

 

A.C. – Muito obrigada. 

 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 


