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Introdução

A trajetória de João Batista de Andrade, mineiro
de Ituiutaba, constitui uma das mais sólidas
referências do cinema paulista e brasileiro. Ele
tinha 18 anos quando chegou a São Paulo, para
estudar Engenharia na Escola Politécnica da USP.
Aos 26, com o média-metragem Liberdade de
Imprensa, um documentário, tornou-se cineasta
por ofício e paixão.
Pela vida a fora, e já se vão 38 anos, Batista
dedicou-se com igual entrega ao documentário
e à ficção. Dirigiu onze longas-metragens e um
episódio (O Filho da Televisão) no longa Em Cada
Coração Um Punhal. Dirigiu, também, 49 curtas
e médias-metragens (para cinema e TV). Aliás,
manteve com a televisão experiência das mais
férteis.
Primeiro na TV Cultura, na companhia do
cineasta e jornalista Vladimir Herzog e de
Fernando Pacheco Jordão. Depois, no Globo
Repórter (TV Globo), que sob o comando do
cineasta Paulo Gil Soares, renovou o
documentário televisivo, dando origem a
grandes filmes de Eduardo Coutinho, Maurice
Capovilla, Walter Lima Jr e, claro, do próprio
João Batista. Wilsinho Galiléia e O Caso Norte ,
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que ele dirigiu, são hoje marcos da história do
cinema documental brasileiro.
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Batista é homem de muitos instrumentos.
Cineasta, professor de cinema (com doutorado
na USP, universidade em que defendeu a tese
O Povo Fala, publicada pela Editora do Senac) e
escritor (dos romances Perdido no Meio da Rua,
A Terra do Deus Dará, Um Olé em Deus, Portal
dos Sonhos, e da peça teatral, Uma História
Familiar). O cineasta foi (e continua sendo)
incansável agitador cultural. É longa sua folha
de serviços prestada a instituições culturais
(como a Apaci – Associação Paulista de Cineastas,
a Cinemateca Brasileira, o MIS-SP - Museu da
Imagem e do Som, o FICA - Festival Internacional
de Cinema e Meio-Ambiente, o Icuman Instituto de Cultura e Meio-Ambiente de Goiás,
e o Cinemar - Instituto do Homem, Audiovisual
e Meio Ambiente - São Paulo).
Neste longo depoimento, que a Editora da
Imprensa Oficial de São Paulo agora lança, João
Batista de Andrade soma memórias e rica
informação sobre seus filmes. Ao lê-lo, o leitor
perceberá que a política é matéria-prima na vida
do cineasta. Ele nunca foi vereador, deputado
ou senador. Mas fez política, sem descanso,
desde a juventude. Sua formação se deu na
politizada Casa da Politécnica, sete andares que

abrigavam estudantes pobres (materialmente),
mas fertilizados por muitos sonhos de mudança.
Sendo ficcionista - e dos bons - Batista relembra
com riqueza de detalhes sua infância e
adolescência em Ituiutaba, cidade do Triângulo
Mineiro.
Ao avançar na leitura, nos deparamos com
fascinante relato de dores da juventude do
futuro cineasta-romancista. Ao perceber - em
março de 1964 (aos 24 anos) - que os sonhos
revolucionários sonhados na Casa da Politécnica
e nas fileiras do Partidão (filiou-se ao Partido
Comunista Brasileiro em 1962) se desmancharam
no ar, o cineasta entra em transe. Vaga pelas
ruas como um cão sem dono.
O golpe do Golpe de 64 desnorteará, mas não
abaterá, em definitivo, o futuro cineasta. Ao
contrário. Depois de andar tonto e sem rumo
pelas ruas de São Paulo - em especial pelas
cercanias da Boca do Lixo - ele encontrará novos
companheiros de caminhada. Entre ilusões e
desilusões, seguirá firme na militância comunista.
Num dos capítulos mais impressionantes de seu
depoimento, Batista lembrará sua participação
no Congresso Estadual do Partidão, em 1967. O
Congresso aconteceu cercado de tamanhos

9

segredos e mistérios que, só décadas depois,
descobriria (surpreso) que nele estavam os ultraprocurados Carlos Marighella (1911-1969) e Luiz
Carlos Prestes (1898-1990). Dois nomes de ponta
na hierarquia partidária, que Batista conhecia
pessoalmente. Pesquisador incansável da
História brasileira, o cineasta só soube das
ilustres presenças na perigosa reunião ao ler um
livro (sobre Marighella) escrito por Emiliano
José. E mais: soube que o Congresso acontecera
em Campinas. Ele pensava que ocorrera em
algum bairro da imensa cidade de São Paulo.
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A política tem espaço nobre neste livro porque
- como já registramos - ela é matéria-prima,
fonte seminal, do cinema de Batista. “Sempre
reagi com certa desconfiança quando afirmam
que sou um cineasta político”, pondera. Para
admitir, em seguida, que tem e sempre teve,
“desde os tempos de universidade, o veneno da
política circulando em minhas veias”.
“Há nessa aproximação com a política”, constata, “um tanto de história pessoal, a origem
socialmente baixa e conflituada pelas amizades
com colegas de famílias poderosas, há o próprio
exemplo familiar, com meu pai às voltas com as
perdas do passado, a riqueza de meu avô que
meu pai viu escoar pelas mãos finas de minha
avó viúva e incapaz de enfrentar a realidade

bruta do mundo, longe de sua formação de elite”. E mais: “certa sensibilidade social que posso encontrar em minha própria infância, o sentimento de revolta contra injustiças cometidas
contra um amigo negro criado como escravo em
casa de meus tios. Há um pouco de tudo isso e
acho que a política em mim emerge desse caldo
formado por um tanto de revolta e um tanto
do sentimento de dificuldade diante dos problemas reais da vida”.
Batista admite que sempre foi “um sonhador”.
Desde garoto, viveu “às voltas com problemas
imaginários que poderiam estar substituindo os
reais problemas de minha família, as dificuldades econômicas, as privações que não via nas
casas de meus amigos abastados. Fui crescendo
interiorizado, como um bobo encantado diante
de um mundo inexplicável. Uma adolescência
carregada de dúvidas, de rebeliões juvenis como
o ateísmo, o espiritismo que substituía o
catolicismo de minha mãe, o agnosticismo, o
materialismo, tudo carregado de abstrações,
emoções incontroláveis, equações matemáticas
que buscavam soluções para tudo, teoremas
inventados, sofismas, o álcool - uma crise profunda que quase arrasta minha adolescência
para o nada, para o desastre pessoal, antes da
Universidade”. E pondera: “de certa forma, a
Universidade me possibilitou reencontrar a vida,
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não tanto pela instituição, mas pelo aprendizado humano, pelo contato com informações
culturais mais sofisticadas, pela descoberta da
política”.
Sempre a política! Afinal, através da militância,
ele aprendeu que “as idéias podem gerar movimentos, que a revolta de cada um pode se
reconhecer num sentimento mais amplo de
inquietação, que minha subjetividade poderia
se reconhecer em projetos coletivos, carregados
de verdades consideradas científicas e capazes
de mobilizar milhões de pessoas, de mudar a
história, de realizar o sonho de uma sociedade
igualitária e de plena justiça”.
12

Batista confessa nunca ter se livrado das
“perturbadoras inquietações” de sua juventude,
fato que o forçava “a permanente esforço de
racionalidade, de encontrar eu mesmo o meu
caos interior, um discurso político objetivo,
possibilitado pela militância e pelas leituras”. A
permanência dessa perturbação interior - ele
acredita - “pode ser percebida pelo retorno de
profundas crises pessoais em vários momentos
de desarticulação política, como em 1964, 1968
e, mais tarde, com a queda do socialismo real
(1989), momentos em que as perdas reais se
confundem com as dificuldades pessoais de
enfrentar a vida”.

Cinema & Política
O leitor desta viagem pela trajetória de João
Batista de Andrade (narrada por ele mesmo)
encontrará muito de política e muito de cinema.
Ele, que preparou seu olhar cinematográfico
vendo filmes neo-realistas e obras dos poloneses
Andrzej Wajda (Kanal e Cinzas e Diamantes) e
Jerzy Kavalerowicz (Madre Joana dos Anjos) somados ao seu cult dos cults (Bandido Giuliano,
de Francesco Rosi) - lembra que descobriu o
cinema, “como aspirante a cineasta”, justamente “no primeiro período politicamente
articulado de minha vida, na Universidade,
quando já militava no PCB e era diretor da UEESP (União Estadual de Estudantes)”. Mas só
descobriu “a verdadeira face” de seu cinema em
1966, quando filmou seu primeiro trabalho solo,
o Liberdade de Imprensa.
Ali, naquele ano de 1966, Batista percebeu que
“os guias de seu cinema seriam a inquietação, a
busca de algo indefinido mas forte, a
exacerbação de conflitos, a dificuldade diante
dos desafios e das injustiças”. Por baixo de
qualquer proposta “racional”, organizada, que
ele mesmo se propusesse, “ferveria esse caldo
dominante de minha formação, marca não só
de meus filmes, mas de toda minha vida”.
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O cineasta viveu - e vive - “uma vida, desenhada
no feitio de dunas de altos e baixos emocionais,
de grandes alegrias e grandes sofrimentos”.
Desta vida resulta “um cinema marcado por certa urgência, pela atração por conflitos sociais,
pelo desejo de revelar a opressão e as injustiças”. E pela “persistência da dificuldade de resolver os desafios dessas revelações”.
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Batista lembra que basta ver em Gamal, Delírio
do Sexo – seu primeiro longa ficcional – “o
conflito entre, de um lado, o intelectual em crise,
impotente. E, de outro, seu próprio demônio
interior, ostentando sua potência incontrolável.
Até a fusão, na morte, morte que apenas realiza
os desejos dos que os manipulam”.
Em Doramundo, melhor filme no Festival de
Gramado de 1978, Batista enfatiza “a possibilidade de consciência do maquinista Pereira
(Rolando Boldrin), destruída pela carga de
emoção com que ele reage à possibilidade de
que sua mulher (Irene Ravache) o tivesse traído
com o operário Raimundo (Antônio Fagundes)”.
Em A Próxima Vítima, que tem as eleições de
1982 como pano de fundo, Batista trabalha “a
consciência, a descoberta do mundo das
injustiças e manipulações vividas pelo repórter
Davi (Antônio Fagundes), que não dão ao

personagem a força necessária para mudar a
História”.
Em O País dos Tenentes, “a crise pessoal do extenente Gui (Paulo Autran) faz com que ele
tente parar a história marcada por erros e
manipulações”. Em O Cego que Gritava Luz, nos
deparamos com “a impotência de Dimas (Tonico
Pereira), o velho contador de histórias diante
de sua própria história”. Em O Tronco, acompanhamos “o destino do coletor Vicente Lemes
(Ângelo Antônio), cujas idéias carecem de força
social para transformar o mundo, fragilidade
que o coloca à mercê da guerra entre os
verdadeiramente poderosos”. Ou em Rua 6, Sem
Número, no qual “nos deparamos com a
obsessão de Solano (Marco Ricca) que, inquieto,
infeliz, na contramão de seu tempo, busca uma
outra história para sua própria vida”.
Depois de avaliar a idéia primeira de cada um
de seus filmes, ligados sempre à vertente do
cinema político (ou social) Batista constata
“certa dificuldade, uma certa recusa até!,” em
aceitar a definição simplificadora do termo
cinema político. “Talvez” - propõe - “meus
filmes sejam, apesar da aparência primeira,
reflexões sobre a dificuldade da política ou,
quem sabe, a de que a consciência, por si só,
não é capaz de libertar”.
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“De propósito” – acrescenta – “não citei, entre
os filmes de ficção, O Homem que Virou Suco
(Medalha de Ouro no Festival de Moscou/1981)”.
Não o fez por entender que “este é meu filmesíntese de todo esse auto-retrato, no qual se
pode ver a identificação política com a luta social
e a vitória do personagem Deraldo (José
Dumont), intelectual que vence, depois de
procurar e se encontrar com seu sósia (na
verdade seu outro lado “pura emoção”, como
em Gamal), o operário Severino (também vivido
por José Dumont)”.
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Para Batista, em O Homem Que Virou Suco dáse “o momento de encontro pessoal, de crença
na possibilidade de mudanças”.

Maria do Rosário Caetano

I - 1964: Perdido no Meio da Rua
01. Trajetória de Migrante
“Você ainda acredita? - indaga Lúcia.
Acredito em quê?
Sei lá, acho que tudo está perdido...
Júlio se admira. Ver coisas assim tão graves
saírem assim, de boca tão delicada.
Como perdido?
(Por que a pergunta se repete assim, como um
eco, “perdido”?)
Lúcia tranqüila, a mesma humildade.
Delicadeza.
Todo mundo diz isso, que tudo está perdido.
Ninguém segura um golpe...
Um vulto cresce rumo aos dois, passa
cambaleante. Um bêbado. Diz coisas ininteligíveis, desvia por instantes a tensão mal
dissimulada da conversa.
Tudo perdido?
Júlio evita o olhar de Lúcia. Pensava estar tão
forte, decidido, convicto.
Ela o acertara em cheio.
Ninguém segura um golpe.
Quem te disse isso? - as pessoas estão mal
informadas...
O eco, incômodo. O universo imenso, ribombando de perguntas e dúvidas.
Todo mundo, Júlio... não há nada organizado.
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nem operários, nem estudantes. Ninguém preparado para enfrentar uma situação dessas...
Não é verdade, - balbucia Júlio, indefeso.
Lúcia ajeita os cabelos, olha-o com pena. Sorri,
chega-se a ele amorosa, prendendo sua mão.
Júlio em vão tenta afugentar o nevoeiro que
vai se instalando em sua cabeça, tomando sua
vida.
Não pode ser. Então estaria tudo desmoronando, no fim? O ruído seco da queda fere
sua imaginação. Tudo caindo. Neiva caindo,
André, Lúcia, o futuro. Tudo despencando sem
reação, pateticamente.
E o partido?- não, não pode ser verdade...”
18

Assim, com um diálogo de dois jovens colando
cartazes “subversivos”, começo a falar do golpe
de 64 em meu romance Perdido no Meio da Rua,
publicado pela Editora Global, em 1991. No
romance, revelo um dos elementos mais
importantes de minha formação como cidadão
e como cineasta: a terrível sensação de perda,
de derrota em conseqüência do golpe militar
de 64. O livro, apesar de ficcional, retrabalha
textos escritos por mim mesmo durante o
período do golpe: o relato da agrura de seguir
vivendo com o sonho perdido. São textos
ficcionais mas extremamente ligados aos fatos
e que retratam um jovem ingênuo e idealista
com a alma em frangalhos diante da força e da

opressão que nada parecia poder segurar. Na
verdade, eu nunca me livrei desse sentimento
de perda.
É um sentimento que marca, em meus filmes, a
dificuldade da política (ou, quem sabe, da consciência) diante dos fatos, diante da brutalidade
e da manipulação.
Em 1964 eu já havia me iniciado em cinema,
desde um ano atrás. E cursava a Escola Politécnica de Engenharia, na Universidade de São
Paulo, matriculado no quinto ( e último) ano do
curso de Engenharia de Produção. Muitos me
perguntam, até hoje, como é que fui parar num
curso desses, numa das escolas mais conservadoras e técnicas da USP, apesar de minha
evidente vocação para as coisas do espírito, a
filosofia, a matemática, a literatura e, ainda na
escola, o cinema.
É uma longa história, coisa de migrante e de
uma época em que as vocações deviam se
adaptar ao mercado: podia-se escolher entre ser
médico, engenheiro ou advogado. A vocação
ficaria para o diletantismo, os espaços vagos no
exercício da profissão. Me lembro, aqui, da
pergunta de meu irmão mais velho quando eu
disse, ainda em 63, que faria cinema: “e vai
trabalhar em quê?”. Eu vinha de uma trajetória
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bem de migrante, deixando Ituiutaba, minha terra natal, para fazer o curso científico em Uberaba,
na escola do escritor Mário Palmério, isso em 1956,
com meus 16 anos. Eu era aluno brilhante, particularmente em Física e Matemática. Os professores costumavam me levar para classes mais adiantadas para esnobar seus alunos, resolvendo
problemas que eles não conseguiam resolver. Estudar, essa era realmente a única coisa que eu
fazia ali, sozinho, vigiado pela disciplina férrea
de meu irmão mais velho, Geraldo que, para estudar Odontologia, trabalhava como bedel da
Escola do Mário Palmério.
20

Nós vínhamos de uma família de classe média,
com a mãe professora, tipo leoa e o pai um lavrador às voltas com seu passado, a falência da
família com a morte de seu pai quando ele, o
mais velho dos filhos, tinha apenas 12 anos. Era
pois com o minguado salário de professora que
minha mãe nos sustentava: éramos seis filhos
e, pelo desejo inquestionável da leoa, todos deveriam estudar e progredir na vida. Para isso
ela lecionava o dia inteiro e ainda cuidava da
casa, lavava roupa, cozinhava de maneira
magistral e fazia as quitandas mineiras como só
ela sabia, minha mãe.
Apesar dessa forte presença de “super-mãe”, eu
ainda encontrava espaço para contestar seu ca-

tolicismo racionalista, tornando-me espírita,
atraído pela áurea científica do espiritismo em
Uberaba.
Eu sofria bastante, morando em pensão, longe de meus amigos de infância e tratado como
um adulto que deveria ser responsável e racional. E com a obrigação de ser o melhor de
todos. Na verdade, aos 16 anos eu ainda era
uma criança emocionalmente imatura, a sensibilidade afogada em tantos deveres, vendo
a infância escapar de minhas mãos. Essa instabilidade até hoje me afeta, muitas vezes me
embargando a voz ou me levando às temíveis
reações impensadas e emocionais diante de
certos desafios. É um traço de minha personalidade e que pode ter várias explicações. Uma
delas é que fui, por doze anos, filho caçula
desse casal ao mesmo tempo belo e reverso
de meu pai emocional - às voltas com as perdas do passado - e minha mãe, pura razão, às
voltas com a conquista do futuro. Como caçula, ainda por cima miúdo, tinha apelidos carinhosos, tipo “carneirinho”, etc., e o tratamento emotivo de meu pai. Ele, que batia de cinto em meus irmãos, nunca me endereçou qualquer gesto de violência (eu cheguei, com 9
anos, a fugir dele um dia, correndo pelas ruas
de terra de minha cidade, por uma razão fútil, simulando um medo de apanhar, como que
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buscando uma experiência igual a de colegas
meus, que apanhavam dos pais).
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Em 1958 eu deixei Uberaba e fui para Belo
Horizonte, morar com outro irmão, o destemperado e bom Zizinho (Lázaro), numa República cuidada por um primo. Eu estava com
18 anos e a vida carregada de crises, sempre
muito matizadas pela dificuldade adolescente de resolver minha vida, de saber o que fazer com ela. Nas férias de final de ano, em
Ituiutaba, eu me apaixonara loucamente por
uma garota belíssima, de olhos verdes, com
quem mal havia trocado algumas poucas palavras. Era o começo das frustrações amorosas, coisa difícil de aprender e que ainda haveria de me levar, muitas vezes, quase ao fundo do poço. Eu nem saberia dizer se aqueles
olhos verdes tinham noção da intensidade de
meu amor juvenil, paixão que se misturava
com as idealizações filosóficas, ao desejo de
equacionar o mundo em algum teorema matemático.
E à excitação causada pela descoberta de um
livro do russo Oparin, A Origem da Vida. O livro
era um chamado ao materialismo, a análise da
formação da vida através do mundo inorgânico,
a vida como um processo de evolução da
matéria.

Entre outras coisas citava a experiência de criação de um organismo vivo, um “mosaico” a partir de substâncias inorgânicas.
O resultado é que eu vivia na mais atroz instabilidade e mesmo no delírio da filosofia pura, enquanto sofria o amor não correspondido. Me
vejo, hoje, como se às portas da loucura em plena juventude.
O materialismo de Oparin é absorvido nessa
sopa, como uma espécie nova de religião, uma
possibilidade para meu espírito inquieto que já
havia abandonado o breve encanto do espiritismo “científico” de Uberaba.
23

É minha fase da bebida: bebia “traçado” ( pinga
com vermouth) de cair no chão, na volta das
aulas noturnas do terceiro ano do curso
científico do Colégio Batista Mineiro. Nesse
tempo, anos 50, o vício ainda era essa ingênua
mistura de filosofia com álcool.
Desligado, assomado por esse sofrimento
adolescente, eu já não era tão bom aluno
quanto os próprios professores esperavam de
mim, frustração que gerava muitas cobranças
e, claro, culpa.

Finalmente, em 59, completando o difícil trajeto
de migrante, cheguei a São Paulo, o desafio
maior. Eu deveria me preparar para o vestibular
de engenharia e, para isso, consegui uma bolsa
no Curso Anglo-Latino, graças principalmente
ao professor Bloch, de matemática e ao que eles
consideravam um bom preparo meu, pessoal. A
bolsa foi fundamental, pois eu vivia de uma
magra mesada enviada por minha mãe, mesada
que servia apenas para pagar a pensão, no
bairro do Paraíso. E nada mais.
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Passei no vestibular, com ótima colocação e
numa escola, a Politécnica da USP, que era uma
das mais procuradas, com milhares de vestibulandos para pouco mais de uma centena de
vagas.
Eu tinha tanta certeza de que seria aprovado
que a emoção foi pouca. No trote improvisado
eu, um pouco tocado pela bebida mas realmente
dirigido por uma decisão puramente racional,
resolvi reverter o trote, me sujando de tinta e
abraçando os veteranos para sujá-los.

02. O CPOR e o marxismo
Só uma infelicidade pôde colocar em risco o
sucesso em meu vestibular: o serviço militar. Fui
convocado ainda no cursinho, me apresentei,
tentando uma dispensa mas acabei sendo
garfado por essa absurda obrigatoriedade que
me fez, justamente às vésperas do vestibular,
freqüentar o quartel do CPOR (Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva), destinado
aos estudantes universitários. Acho que há
pouca coisa mais odiável no mundo do que o
ambiente, a cultura militar.
Afeito ao sofrimento, do tipo que leva tudo a
sério e odeia ser subjugado, passei dois anos
terríveis, já na universidade e tendo que dedicar
meus fins de semana àquelas sessões de
masoquismo oficial fardado na Infantaria do
CPOR.
Eu atraía a repressão dos oficiais, talvez pelo
incômodo facilmente identificável em meus gestos, olhares, palavras. Eu continuava emocionalmente infantil e, como em toda minha vida,
combatia essa infantilidade incômoda com um
discurso racional cada vez mais articulado.
O Capitão Togór, que comandava minha turma,
era um tipo rústico, pele muito branca. Era um
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típico militar de evidente origem simples, pouca cultura e que se obrigava a uma dedicação
religiosa ao exército que o acolheu e que lhe
havia dado tanta autoridade. Era do tipo que
se emocionava, engasgando nas palavras, ao
falar da bandeira, da pátria, do soldado. Ele logo
me identificou, no meio daquela massa conformada. Eu era o número 215, da turma dos mais
baixos, pois o CPOR gostava de contratar jovens
altos para que brilhassem nos esportes. “Dois
quinze” me chamava ele, na sala de aula onde
os oficiais tentavam
ridiculamente teorizar a “ciência militar”.
“Você sabe o que é
melancia?” Risos
gerais. Eu me encolhia na cadeira, o
rosto em fogo, arrependido de ter
feito não sabia bem
o quê de mal na
vida para merecer
tal opressão.
Melancia, todos sabiam, era o cidadão
verde-amarelo por

fora e vermelho por dentro: um comunista disfarçado de nacionalista. “Eu quero que, para a
próxima aula, você me traga um estudo sobre a
estratégia russa na Segunda Guerra Mundial. Eu
sei que de Rússia você entende bem...”
O incrível - e sinal do nível de alienação de todos
aqueles jovens - é que a classe toda ria, se divertia às custas de brincadeira tão pesada. Apesar
de várias ordens desse tipo, eu nunca levava
trabalho algum e ficava tudo por isso mesmo. O
que o Capitão queria mesmo era me humilhar,
me identificar como comunista, coisa que eu
ainda nem beirava ser. Não sei como começou
isso, talvez por alguma incontinência verbal
minha nesse exato início dos anos sessenta,
quando eu nada mais do que nutria uma certa
admiração pelo socialismo e pela romântica
revolução cubana.
De certa forma eu me vinguei, no final do curso,
já em 1961 ( o curso era de dois anos). Primeiro
faltei ao desfile de 7 de Setembro, coisa que os
militares não podiam aceitar, como se eu, ao
faltar, tivesse afrontado a nacionalidade. Na
verdade eu afrontava era o espírito de mando
e a cultura da subserviência do meio militar.
Desorientados, sem saber como agir diante de
tal ofensa, me obrigaram a marchar com o fuzil
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ao ombro, sozinho, o dia inteiro, dando voltas
ao pátio do odioso quartel enquanto resolviam
o que fazer comigo. Não tocaram mais no
assunto, felizmente.
O segundo momento de vingança se deu no
acampamento final de minha turma, onde
fizemos uma verdadeira greve contra o
comando militar.
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Todos nós, alunos e oficiais, levávamos, como
de costume, bebidas escondidas nas pesadas
mochilas. Os mais abonados, e eram muitos, já
que eram todos universitários, levavam garrafas
de uísque. Mas os oficiais fizeram uma blitz e
levaram todas as nossas garrafas, numa espécie
de brincadeira em que faziam um uso infantil
de seu poder de chefes e aproveitavam para se
proverem de bebidas mais finas do que a que
eles podiam levar. Foi o sinal.
No dia seguinte, pela manhã, o acampamento
estava tomado pela revolta incitada, aliás,
principalmente pelos donos das boas e caras
garrafas de uísque.
Nós nos recusamos a obedecer o toque de
recolher e o de “entrar em forma”, estabelecendo uma inusitada rebelião. O comandante geral, Major não sei o quê, foi chamado e se

viu obrigado a uma negociação quase homem a
homem procurando retomar as atividades.
“Isso poderia ser caso para fuzilamento” ele
dizia, com um ar de ofendido. Ninguém deu a
menor bola. Meus colegas, que não se mobilizariam por nenhuma causa política, estavam
prontos a defender direito igual para todos,
quando o assunto era privilégio. Por fim,
conseguindo nos reunir, informalmente, para
uma conversa, o Major, emocionado, falando
da pátria, do dever, das qualidades do ser
soldado - e quase chorando de tanta emoção resolveu dizer que tudo seria esquecido a partir
daquele instante, que essa página negra não
seria registrada nos relatórios, para não
“manchar nossa passagem pelo glorioso Exército
Brasileiro”. E, para mostrar seu senso de justiça,
condenou-se a pagar vinte flexões no chão.
Enquanto o Major se jogava ao chão e exercitava
seu ridículo, nós contávamos, em voz alta, em
coro - e rindo - o número de flexões pagas.
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03. O Partidão
Antes mesmo de começarem as aulas, eu
procurei um lugar para morar mais perto da
faculdade. A Poli, como era chamada a Escola
Politécnica da USP, funcionava em três ou quatro
prédios quadrados, antigos, no lado norte da
cidade de São Paulo, num quarteirão que tinha,
do lado esquerdo, a importante Av. Tiradentes.
Em frente, o Quartel General da Polícia Militar.
E do lado direito, uma Igreja Católica, em cujo
páteo costumávamos provocar a ira dos padres,
riscando o chão sempre com a mesma frase:
“Deus morreu”...
Adequando a procura à magra mesada de minha
mãe, acabei morando numa pensão do bairro,
de onde eu podia ir a pé para as aulas. A pensão
(acho que tinha o nome de N. Sra. das Graças)
era de uma família negra: a mãe e suas duas
filhas já moças, gente extremamente simples,
nos tratavam como filhos e irmãos, o que compensava a precariedade da moradia e a alimentação pobre.
Eu já estava acostumado com aquilo, depois de
morar em várias pensões em Uberaba, em uma
república em Belo Horizonte e no Hotel (sic)
Paraíso, em São Paulo, nos tempos de cursinho.
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O curioso nessa Pensão N. Sra. das Graças é que
os pensionistas eram estudantes da Poli e policiais militares, já que havia vários quartéis na região e o preço da pensão era compatível com
nossas pequenas mesadas de estudantes e também com os baixos salários desses policiais.
A reserva inicial de nosso relacionamento foi se
desfazendo aos poucos e acabou gerando amizades antes impensáveis, já que os militares
eram sempre considerados inimigos frontais dos
estudantes, principalmente nessa quente década
de sessenta que se iniciava.
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Eu soube depois que alguns daqueles policiais
tiveram problemas políticos depois de 64,
certamente por terem incorporado muitas de
nossas idéias políticas.
Eu estudava muito, nesses primeiros dois anos de
escola, isso me fazia um ótimo aluno. Eu me empenhava na luta para suprir o que eu descobrira
ser uma falha, uma espécie de atraso cultural, de
berço, em minha formação: eu não conhecia quase nada de literatura, nada sabia de teatro e nada
de cinema (o cinema era uma das paixões nascentes desses anos, na juventude brasileira).
Então eu freqüentava, com sofreguidão, os maravilhosos sebos (livraria de livros usados)

paulistanos, no Lgo. São Francisco e na Pça. da
Sé. Dessas bibliotecas miseráveis, mas carregadas
de cultura, eu levava para casa obras-primas da
literatura brasileira, apesar da falta de dinheiro.
Quando eu podia, comprava. Quando não
podia, surrupiava, mesmo que sem jeito e
envergonhadíssimo.
Um colega meu tinha um livro grosso de Engenharia preparado para esse tipo de ação: o livro
tinha só o exterior, cortado por dentro com rara
eficiência, transformando-se numa verdadeira
maleta onde podíamos acomodar um ou dois
livros.
De uma maneira ou de outra eu levava tudo
o que podia encontrar de Graciliano Ramos,
Mário de Andrade, Guimarães Rosa, o
surrealista Campos de Carvalho de A Vaca de
Nariz Sutil, Carlos Drummond, o Lima Barreto
maravilhoso de Policarpo Quaresma e tantos
outras novidades nessa fase de tardia formação cultural.
Dos estrangeiros, a aprendida paixão por
Thomas Mann, Balzac, Proust, Scott Fritzgerald,
Hemingway, Tolstoi e os preferidos, Sthendal e
Dostoievski, com quem guardo ainda hoje uma
emotiva identificação, talvez pela paixão com
que os dois trataram a incomodatícia subser-
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viência humana e a luta desesperada de ascensão social em personagens como Julien Sorel
(O Vermelho e o Negro) e Raskolnikof (Crime e
Castigo).
Em Raskolnikof, de Crime e Castigo, o fosso perigoso para as consciências individuais em busca
de saída numa sociedade que primava pela falta
de oportunidades para os jovens de classes
subalternas.
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Em Julien Sorel, a trajetória sofrida de um jovem
da baixa sociedade que tudo faz, inclusive
tornando-se a cada dia mais informado e culto,
para ser aceito pela elite de seu tempo,
trajetória de sucesso impossível: quanto mais
tenta ser aceito, mais será rejeitado e mais perto
estará de seu fim trágico e previsível.
Atendendo a uma vocação até ali não revelada,
comecei a escrever. Em boa parte sob a forte
emoção da leitura desses autores descobertos
tardiamente.
Escrevia o tempo todo: poesias, novelas, contos
e romances. Os textos iam se acumulando em
cadernos, folhas soltas, pacotes guardados no
fundo do armário, na falta de qualquer
orientação e de qualquer senso crítico a respeito
de seus valores literários.

Eram textos que falavam, na verdade, de mim
mesmo, personagens de ficção que em nada
escondiam os nós de minha própria vida como
um ser extremamente solitário, às voltas com
uma indomável subjetividade e com uma sofrida
dificuldade de exteriorizar o que eu realmente
sentia.
Só no segundo semestre de 62, já morando na
casa do estudante (Casa do Politécnico), é que
comecei a publicar meus textos num jornalzinho
da “escola literária” de que fui um dos criadores,
a Escola Písico-Realista. Os textos, em geral em
forma de contos, exibiam a busca de alguma
racionalidade e consciência em meio à loucura
de uma casa de estudantes pobres, vivendo
longe de casa e num momento de rápida
politização não só dos estudantes mas de toda
a sociedade.
Na Pensão N. Sra. das Graças morava um estudante já veterano, Mário Grosbaum (o Marião),
que foi meu primeiro amigo, na pensão e na
Poli. Do tipo grandão, daí o apelido, o louro
Marião era sempre bem-humorado e dono de
ironias finas que costumava destilar muitas vezes
contra meu mau humor (marca registrada) e
mesmo contra certa tendência minha de elaborar teorias altamente racionalizadas que, no
fundo, escondiam emoções incontroláveis,
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também marca pessoal registrada. Sua ironia
ajudava a desmontar a farsa ou o rancor. E abria
caminho para diálogos positivos, saudáveis. É um
amigo de quem tenho muita saudade, que me
fez muito bem. Uma pena que, ainda jovem,
tenha ido embora, vitimado por um fulminante
ataque cardíaco enquanto jogava seu esporte
favorito (que era o meu também): o basquete.
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Pois bem, o Marião não me perdeu de vista. E,
puxando conversa, foi percebendo minhas tendências críticas: a visão materialista ainda mais
que verde, a rebeldia, a paixão com que eu me
envolvia em discussões filosóficas e políticas bem
próprias desse período. Ele logo me colocou num
jogral, onde a gente recitava coisas tipo:
“Hoje é sábado, amanhã é domingo
Não há nada como tempo para passar
Os bondes andam em cima dos trilhos
E Nosso senhor Jesus Cristo
Morreu na cruz para nos salvar.”
Grande Vinicius de Morais. E a gente se esforçava, feito bons colegiais, um tanto crescidos
demais...
Eu já estava no segundo ano de escola, no final
61, quando Marião (Mário Grosbaun) me convidou para entrar para a célula do Partido (ou

Partidão, como era conhecido o Partido Comunista Brasileiro) na Poli. O PCB, apesar de ser
clandestino, tinha uma atuação bem aberta entre os estudantes e, até aquele momento, exercia uma franca hegemonia no movimento universitário. Contracenava com organizações católicas, como a JUC (Juventude Universitária Católica) e os chamados independentes, o
“Grupão” que era sempre acusado, não sem uma
boa dose de razão, de ser “linha auxiliar” do
Partidão.
Antes do convite do Marião, eu já havia
participado da minha primeira ação política
estudantil em 1961, nas passeatas e nas manifestações contra o golpe que se armara com a
renúncia do Presidente Jânio Quadros. Os militares não aceitavam a posse do Vice-Presidente
João Goulart (Jango), considerado um perigoso
pró-comunista por causa de suas ligações com
os sindicatos, criados por seu padrinho e chefe
político, o já falecido Getúlio Vargas.
Foi um momento importante de minha
formação e, na verdade, da formação de toda
minha geração. Ali explodia, com grande visibilidade, o conflito básico entre um projeto
democrático e popular de governo e sociedade
contra o tradicional golpismo militar, golpismo
que sempre foi apoiado pelos imensos interes-
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ses norte-americanos no Brasil, nessa época de guerra fria. O movimento estudantil, nas ruas, defendendo a democracia, exigindo a posse legítima do vice-presidente eleito (que àquela
época era votado independentemente do
candi-dato a presidente) - essa paisagem nova
nas grandes cidades marcava o início de um
turbulento e rico período de participação estudantil, participação que cresceria, e muito,
até o golpe de estado em 64 e que, depois de
se retrair por dois anos, renasceria, de forma
trá-gica, na luta contra a ditadura militar. Naquele momento, velhas e novas denúncias de
nosso subdesenvolvimento, do arcaísmo da
estrutura agrária, do elitismo da universidade, passaram a ganhar as ruas e a repercutir
na opinião pública.
Inflados pelo desenvolvimentismo dos anos
cinqüenta, com a entrada do capital estrangeiro
e pelo sonho de modernização, os setores
médios da sociedade brasileira assumem
bandeiras públicas importantes, principalmente
através do grito dos estudantes. O Brasil arcaico,
rural, dos velhos coronéis e suas oligarquias, dos
jeca-tatus, tudo isso ofendia a esperança de
futuro da juventude e merecia nosso repúdio.
Um repúdio à imagem do atraso e às forças
conservadoras que preferiam esse atraso à

modernização dominada por novas forças sociais. O movimento estudantil entra de vez na
trajetória da revolução brasileira, desenhando,
pouco a pouco, o cenário de um país liberto,
democrático, moderno e justo e, quem sabe,
socialista.
É dessa época a eclosão de outro momento
importante desse processo de conscientização
do movimento estudantil: o da luta pela
democratização da universidade, denunciada
como discriminadora, elitista, responsável pela
exclusão de milhões de brasileiros do mercado
de trabalho e do acesso ao saber.
A luta pela democratização incluía o ineditismo
democrático da reivindicação de participar, com
um terço dos representantes, nas congregações
e conselhos universitários, órgãos extremamente
conservadores das universidades. Daí o nome de
“Greve do 1/3” a esse movimento responsável
pela revelação de inúmeras lideranças, principalmente católicas. Desde esses movimentos, era
nítida a ascensão de uma nova força católica,
em parte advinda da conservadora JUC e em
parte formada por quadros novos, tipo Wander
(Wander Miranda Camargo, ex-presidente do
Grêmio da Poli) e José Serra, meus colegas de
Faculdade e que se tornaram dois dos mais expressivos líderes estudantis da época.
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O Wander era um tipo de grande carisma, grandalhão, mais para o gordo e com uma liderança
impressionante, capaz de discursos poéticos e
arrebatadores. Vinha das bases cristãs do movimento estudantil e pintava como o grande lider
estudantil, com apoio de massa. Mas com a
criação e crescimento rápido da AP (Ação
Popular), seu nome foi ficando para trás diante
do ascensão incrível de outro tipo de líder, o
José Serra, mais articulador e que soube se
colocar no topo da ascendente pirâmide de seu
novo grupo político.
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A AP (Ação Popular), de que um dos principais
líderes era justamente o José Serra, era uma das
facetas das mudanças ideológicas ocorridas na
até então acomodada e reacionária Igreja
Católica Brasileira, reacionarismo dominante
que ainda renderia, alguns anos mais tarde,
pecados históricos do tamanho das Marchas com
Deus, a Família e a Propriedade com ideais da
reacionária TFP (organização paralela anticomunista). O crescimento inflado da AP
provocou uma disputa intensa com o Partidão,
pela hegemonia do movimento estudantil.
O Partido vivia uma fase de acomodação muito
grande e nós todos, os militantes, víamos com
uma boa dose de auto-suficiência essa eclosão
de valores novos em nosso meio.

Ridicularizávamos as tentativas de aproximação
ao marxismo através de álibis tipo “pólo-dominante”, “pólo-dominado” escapando ao conceito aberto de luta de classes.
Ridicularizávamos muito uma suposta “carolice”
dessas novas lideranças, como na paródia provocativa da música Só danço o Samba: “Só leio
Marx / Só leio Marx / ai ai ai ai ai / Já li a Bíblia
até demais / Me cansei / Do tal de São Tomás...”
A verdade é que nós, os comunistas, fomos aos
poucos sendo engolidos por essa nova onda que
vinha como agregada e vanguarda mesmo das
transformações progressistas da Igreja católica
no Brasil. Eu não posso me esquecer do José
Serra, de assembléia em assembléia, na “Greve
do 1/3” lendo estatísticas da miséria brasileira.
Era sempre aplaudido e seu nome ia crescendo
proporcionalmente à sua imensa capacidade de
articulação em meio a essa nova liderança cristã.
O que aconteceu foi que em pouco tempo esse
movimento empalmou a UEE (União Estadual
de Estudantes) de São Paulo, justamente com
José Serra na presidência. O Partido, apesar der
tudo, pregava sempre a união e conformou-se
com uma composição a menor, com dois dos
nossos na diretoria presidida pelo José Serra. Um
dos nossos era o estudante de arquitetura
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Raimundo Pascoal. O outro era justamente eu,
indicado pelo então responsável pelo Partido
para a política estudantil, o Arnaldo Madeira.
Assim, eu tive a oportunidade de conviver ali,
com pesos pesados, além do próprio José Serra:
Sergio Motta (futuro Ministro das Comunicações), o Egydio Bianchi (futuro presidente dos
Correios), Walter Barelli (depois, Ministro do
Trabalho do Governo Sarney) e o Arnaldo Madeira, futuro deputado e líder do Governo FHC
na Câmara dos Deputados.
Eu costumo receber com pouca surpresa as coisas
boas ou ruins que me acontecem, como se, no
fundo, eu já as esperasse.
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E foi o que aconteceu quando recebi o convite
para ingressar no PCB. Na verdade eu pouco sabia de política e quase nada do Partidão com
suas reuniões clandestinas. Reuniões nas quais
a alegre presença do Marião aliviava as tensões.
Com seu costumeiro bom humor, ele ironizava
o excesso de objetividade “científica” usual em
reuniões desse tipo.
Eu nunca me acostumei, de fato, com a burocrática ordem das reuniões que, como numa
espécie de culto, começavam sempre com as
famosas análises da conjuntura internacional,
onde se dizia sempre que o capitalismo estava

em crise e que já não faltava muito para que as
massas populares assomassem ao poder.
“O socialismo avança”, diziam sempre as
análises trazidas apelo “assistente”, o dirigente
de um organismo superior que vinha participar
das reuniões de base. No Brasil, também as
massas populares estariam avançando rumo a
um regime “Nacionalista e Democrático”, de
cunho anti-imperialista e anti-latifundiário. Pela
reforma agrária, pela reforma universitária, pela
reforma urbana, pela lei de remessa de lucros,
etc. Para isso era preciso alcançar uma ampla
frente “nacionalista e democrática”, envolvendo
o operariado, os camponeses, os intelectuais, os
estudantes e os setores progressistas da então
chamada “burguesia nacional”.
Minha ascensão na estrutura do Partido foi rápida demais. Em pouco tempo eu estava na UEE
e fazendo parte, junto com o Arnaldo Madeira
do órgão de direção estadual do PCB na área
estudantil.
Essa ascensão política, claro, tinha a ver com
minha dedicação, minha relativa capacidade
teórica. Mas acho que tinha mais a ver com
minha obstinação tradicional, que me leva a
peitar quase que cegamente certos desafios
desde que assumidos como compromissos.
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Eu estava longe de ser um bom político, um bom
articulador. Em 1963 eu acompanhei o José Serra, ainda presidente da UEE-SP numa reunião
fundamental para sua campanha para a
presidência da UNE: a reunião de presidentes
de UEE em Vitória, no Espírito Santo. Eu ia em
nome do Partido (SP) e era tímido, com
dificuldade de articular, coisa que o José Serra
fazia com maestria.
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Eu era um sonhador, passava as reuniões disfarçadamente escrevendo histórias. Mas muitas
vezes tive que cumprir incômodos deveres de
casa, como no episódio em que fui interventor
na “base” do Partido na Faculdade de Filosofia
da USP.
A Filosofia era a escola mais politizada de São
Paulo e ali o embate ideológico era permanente
e agudo, principalmente pela formação da
Polop (Política Operária) de que faziam parte,
entre outros, os irmãos Éder e Emir Sáder.
A Polop tinha uma grande capacidade teórica,
publicava boletins com análises sofisticadas e
bem mais radicais do que os textos do PCB. O
PCB era, aliás, seu alvo número um. Pois bem,
os comunistas da Filosofia eram sempre mais
radicais, mais rebeldes e passaram a contestar a
direção estadual.

Eu fui designado para a intervenção, já que algumas vezes eu fizera a assistência das reuniões
dessa base. Confesso que foi uma coisa terrível,
a sensação de que me colocavam diante de um
desafio maior do que eu podia enfrentar. Eu me
esforcei, tive que coordenar a reunião e rebater
tanto as críticas à direção política quanto aos
questionamentos teóricos. Ainda hoje relembro
essa reunião como um pesadelo.
A verdade é que o preparo intelectual dos militantes do PCB era muito baixo. E isso propiciava a multiplicação de organizações que
avançavam sobre o terreno que julgávamos
nossos. Na verdade o PCB era, naquele momento, uma espécie de representante oficial do
futuro, com carteirinha e tudo. E o que os outros grupos faziam era, a cada dia mais desdenhar dessa carteirinha oficial que nada mais
garantia.
Claro que a direção do PCB se preocupava com
isso, mas essa preocupação mais atrapalhava do
que resolvia. Burocrática, formada por funcionários públicos, operários do setor de serviços e
velhos burocratas assalariados, o Comitê
Estadual do PCB paulista nos obrigava a devorar
as cartilhas soviéticas tipo Nikitin e o famoso
livro verde, o Verdão, que era o supra sumo do
esquematismo e do fatalismo histórico.

45

Eu mesmo, como já era dirigente, fui obrigado
a freqüentar um curso na sede do Comitê Municipal de São Paulo. O curso era ministrado por
aqueles velhos e surrados burocratas para quem
aquelas cartilhas eram o máximo em filosofia e
teoria política. Esses burocratas, de origem humilde, se sentiam um pouco vingados e um tanto orgulhosos de poderem dar lições de marxismo para jovens intelectuais como eu e outros
infelizes. Em benefício próprio, cultivavam o
mito de que o povo é que sabe tudo, os intelectuais não sabem de nada.
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Tentei abordar essa questão num projeto de
filme, em 1981, Os Demônios, um roteiro que
escrevemos juntos, eu e meu então amigo Lauro
César Muniz.
Na história, um líder de esquerda, intelectual,
volta do exílio em 79 e vê que está completamente ultrapassado pela história brasileira. Seus
liderados, de um grupo de esquerda, no entanto, não querem saber de revisão crítica,
absolutamente confiantes em suas teorias e
programas para a “revolução brasileira”.
O personagem, que Othon Bastos teria feito
maravilhosamente bem, é obrigado a ouvir
lições teóricas de operários e camponeses,
militantes de fala empostada, enjoada, ditando

regras do marxismo e da política e, como num
revertido exercício de poder, obrigando um intelectual a ouvir a impostura de uma suposta
palavra do povo.
O filme, infelizmente foi proibido antes de ser
filmado, como ainda veremos.
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05. A política e o cinema
Bom, o cinema.
O cinema esteve sempre em minha vida. Na
minha e, talvez, na da maioria dos jovens de
minha geração. Não serei cabotino de ficar aqui
ligando o amor infantil ao cinema, o prazer
imenso de assistir àquela magia no escurinho,
nada disso, a uma pretensa vocação. E nem mesmo às experiências, tão comuns, de tentar fazer
‘cineminha” recortando figurinhas, furando
caixas de sapato e colocando velas para a
projeção, coisas que eu fazia com meus primos,
para deleite de meu tio predileto, o Chiquito
(Francisco Krüger), morto depois na mais
extrema solidão, auto-exilado no interior de Mato Grosso (trajetória que eu mesmo segui depois,
me auto-exilando por quase cinco anos, em
Goiás e Mato Grosso, após o plano Collor,
responsável pela inviabilização de meu filme
sobre o Vlado).
Na adolescência, me lembro com prazer de dois
tipos de filmes, assistidos no cinema de minha
cidade (Ituiutaba-MG): os seriados e as chanchadas, com gente engraçada tipo Oscarito e
Grande Otelo, mas principalmente com as
pernas da Eliana Macedo enchendo a tela e
minha imaginação.

49

Dos seriados, me lembro de um protagonizado
por personagem que, se não me falha a memória, se chamava Clyde Beaty. Era A Deusa de Joba,
com homens voadores que o domador Clyde
matava ao espremer suas cabeças de andróides.
O problema maior desses seriados (Fu-manchu,
O Príncipe Submarino, etc) era o final dos capítulos, nos quais o herói ou a chata da namorada dele se via em perigo terrível e a gente
tinha que esperar uma semana para, no domingo seguinte, ver que o herói sempre se salva,
sempre ganha, lição que fui desmontando em
toda minha vida, invadido pela dura e cruel
realidade social e política do Terceiro Mundo.
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Só fui me interessar pelo cinema, como exercício
criativo, depois de minha vinda para São Paulo,
já na Universidade. Ali, início de 1963, em meio
ao imenso burburinho político, eu fui relegando
os estudos a um segundo plano, o que me doía
bastante, alimentava uma culpa muito grande.
Eu sabia do sacrifício de minha mãe ao mandar
minha mesada, sabia do quanto significava para
ela essa minha trajetória de bom estudante,
universitário, cursando uma das mais cobiçadas
e famosas escolas do país.
Eu fazia parte de seu esforço em superar as
dificuldades de sua própria origem, de ascender
social e culturalmente. No entanto eu mais fazia

política do que estudava. O apelo à justificativa
messiânica não me ajudava muito. Dizer que eu
fazia aquilo em nome da Revolução pegava mal,
eu não tinha coragem de dizer aquilo nem para
mim mesmo.
E, para agravar as coisas, eu não fazia só política.
A Poli, apesar de sua fama de reacionária, era a
escola em que os estudantes mais se organizavam em todos os setores: esporte, teatro,
cinema. Nós tínhamos o Grêmio Politécnico, mas
o centro de todo o ativismo era a Casa do
Politécnico, para onde eu me mudei no início
de 62, já militante do PCB.
Ali, com alguns colegas, fizemos o jornal literário
de nossa “escola literária písico realista”. Com
Francisco Ramalho Jr, futuro diretor e produtor
de cinema, trabalhei como colaborador do jornal
do Grêmio, de que o Ramalho era editor: O
Politécnico, jornal que passou mesmo a ser conhecido como “o jornal vermelho”, entre os
estudantes. Primeiro porque a gente conseguia
uma inusitada regularidade de edições do jornal
e também um nível alto de debate político e
cultural. O Politécnico chegou mesmo a ser distribuído em banca de jornais.
E foi também através do Ramalho que eu me
aproximei do cinema. O Ramalho tinha iniciado
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um grupo de cinema, de que já faziam parte,
além dele, o José Américo Vianna (Batataes) e o
Clóvis Bueno. O primeiro, depois seguiu sua carreira como engenheiro e Clóvis tornou-se um
dos principais diretores de arte do cinema
brasileiro (além de co-diretor de Cafundó, com
Paulo Betti/2004).
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Esse grupo inicial tinha filmado, em super 8,
uma história do próprio Ramalho, Menina Moça,
que era estrelado pelo saudoso Antônio Benetazzo, anos mais tarde assassinado pelos
militares como um dos líderes da ALN. Depois
disso, já com minha participação, adquirimos
uma câmera Paillard 16 mm, de corda e criamos
o Grupo Kuatro de Cinema.
O nome Kuatro vinha da influência do cinema
polonês nesse nosso início de carreira. Os poloneses Andrzej Wajda e Jerzy Kavalerowicz
tinham uma produtora chamada KADR cujo
nome aparecia, na abertura dos letreiros de seus
filmes, com o som duro de uma máquina de
escrever ( coisa que nos influenciaria ainda, mais
tarde, quando em 68 eu e Ramalho criamos a
Tecla).
Nós começamos a filmar, nesse ano de 1963, dois
projetos quase que consecutivamente: um
documentário sobre os catadores do lixão pau-

lista e outro sobre o TPN - Teatro Popular Nacional, criado pela Ruth Escobar e que apresentava
espetáculos de teatro numa estrutura ambulante montada numa “jamanta” (caminhão de
carroceria tipo baú, muito grande).
Nós filmamos muita coisa do lixão, mas não
tínhamos muita noção de estrutura. O material
se acumulava, um pouco sem destino. O filme
ficou inacabado, destruído na sede da UEE
depois da invasão promovida pelo CCC, o
Comando de Caça aos Comunistas, durante o
golpe militar. O filme era financiado por uma
pessoa muito especial: a Assunção Hernandes,
em nome do Movimento de Cultura Popular, da
UEE de São Paulo.
Quanto ao filme da Ruth Escobar, esse também
ficou inacabado. A Ruth patrocinava o filme, que
serviria para ela procurar apoios financeiros para
o projeto. Nós fomos filmando e ela ia pagando,
devagar. E a gente ia continuando, seguindo a
“jamanta” pelos bairros e nos divertindo com
as palhaçadas e piadas do ator Ari Toledo, no
Auto do Novilho Roubado, de Ariano Suassuna.
Tendo um material mínimo para uma primeira
edição, montamos o filme. A Ruth marcou então
um dia para que mostrássemos o filme em sua
casa: ali estariam várias autoridades (falava-se
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de Jânio, Faria Lima e outros pesos pesados). O
filme chegou a ser exibido, numa improvisada
banda dupla com projetor e gravador.
E nós não conseguimos mais finalizar o filme. O
copião montado ainda foi visto por gente como
o Jean-Claude Bernardet, que já era uma de nossas referências cinematográficas em São Paulo.
Mas depois, com o abandono do projeto, o material foi literalmente mastigado pelas pequenas
filhas do Ramalho (que se casou cedo, ainda
estudante, com a professora de história da arte,
Mary Enice Ramalho de Mendonça - 1937/2003).
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Nesse início, é claro, nós carregávamos muitas
influências em nossos projetos. Uma delas eu já
disse, a do cinema polonês, um cinema pesado,
crítico, carregado de sombras e indagações,
como Kanal (1957) e Cinzas e Diamantes (1958),
do Wajda, e filmes feitos com muita plasticidade,
beleza, usando muito o corte, como em Madre
Joana dos Anjos (1961), do Kavalerowicz.
Era um cinema denso, que fazia mais o meu
gosto pessoal, em contrapartida com outras
propostas que eu julgava mais “light”. Outra
influência clara, não tanto em termos estéticos,
mas em termos de formas de produção, foi a
Nouvelle-Vague com o delicioso Julles et Jim
(1961), de François Truffaut, e O Acossado

(1959), de Godard. No entanto, para mim, nesse
início de carreira, foi importante a influência de
um cineasta latino-americano, o documentarista
Fernando Birri, que conhecemos em São Paulo
(publicamos em nossa revista de cinema Cadernos da Poli uma entrevista com ele, feita pelo
Ramalho). Nós tivemos notícia dele através de
dois amigos: o jornalista e cineasta Maurice
Capovilla e o jornalista Vladimir Herzog (1937/
1975), o Vlado, com quem eu trabalharia mais
tarde, no início dos anos setenta, até sua trágica
morte.
Birri havia criado uma escola de cinema em
Santa Fé, na Argentina, escola que eu visitei mais
tarde, em 1966, antes da montagem de meu
primeiro filme, o Liberdade de Imprensa. O
projeto de Birri, um cinema que ele chamava
de Cine-encuesta, ou Cine-pesquisa, de cunho
claramente político-social, gerou filmes encantadores, como Tire-Dié (1958), filmado, com alunos de sua escola, com personagens e fatos ligados aos favelados argentinos, e Los Inundados
(1961).
A proposta de Birri, que conhecemos antes da
proposta do “Cinema Verité”, do Jean Rouch,
requeria depoimentos diretos e um mergulho
poético na vida desses personagens, trazendo
deles toda a beleza interior de suas vidas em con-
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traste com a paisagem miserável de sua realidade social. Era uma proposta política para o
cinema, e uma proposta latino-americana. Como não se envolver com ela?
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É preciso não esquecer o cinema italiano, o NeoRealismo. Eu, particularmente, sempre me liguei
às propostas mais politizadas, um cinema como
o de Visconti (1906-1976), do Francesco Rosi. Desse último, especialmente o filme O Bandido
Giuliano (1962), que despertou curiosidade geral no cinema brasileiro e, em mim, uma quase
obsessão. Eu sabia o filme de cor e salteado.
Nessa época nós faziamos cineclubismo, pro-gramando filmes para a Faculdade de Filosofia, Faculdade de Arquitetura, Medicina, etc. Eu mesmo programava muitas vezes, escolhia os filmes,
imprimia alguns textos, exibia e depois promovia debates. O filme mais exibido, claro, foi O
Bandido Giuliano.
O Bandido... retrata a questão da máfia na Itália, seguindo a vida e a morte do bandido
Giuliano, suas ligações com o povo, a polícia, as
instituições políticas. E tudo isso num tom documental altamente elaborado, usando atores não
profissionais para reconstituições. E filmado com
uma plasticidade e uma força dramática impressionantes.

Na verdade, o filme parecia tudo o que nós todos, do cinema brasileiro, queríamos fazer. Aliás,
um outro filme, agora japonês, O Túmulo do Sol
(1960), de Nagisa Oshima (que depois filmou o
explosivo O Império dos Sentidos - 1976), também nos influenciou bastante. Com seus
primeiríssimos planos de jovens e miseráveis,
contrastando com os planos gerais da miséria
social e os sonhos imperialistas do Japão, o filme
impressionou tanto que Alex Viany deu ao seu
novo filme o título de Sol Sobre a Lama. Dizem
que O Túmulo do Sol teria influenciado, tanto
quanto O Bandido..., o cinema de Glauber.
Eu tinha um cartaz desse filme-paixão, O Túmulo
do Sol, um cartaz maravilhoso, não sei onde foi
parar.
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06. A alma em frangalhos
É difícil imaginar em minha vida, momento tão
marcante, tão sofrido, quanto o do golpe de 64.
Dois outros momentos podem ser comparados.
Um deles, ainda na infância, em 1950.
Em 1950, com meus 10 anos, eu era um torcedor
fanático do Vasco e fã número 1 de seu atacante,
o goleador Ademir Menezes, o Queixada, apelido que recebeu por causa do queixo proeminente.
Eu conheci o Ademir, pessoalmente, numa rua
de Belo Horizonte. Minha mãe (a professora
Maria Moraes), na luta para aumentar seu
salário de professora, fazia um curso de especialização em Belo Horizonte. Nós morávamos
em pensão e eu estudava no Colégio de
Aplicação, pioneiro numa educação de vanguarda que depois só vim a conhecer com a
educação de meus próprios filhos. Nessa época
eu estava com 9 a 10 anos e, como minha mãe
não tinha tempo para me vigiar, eu fazia misérias naquela pequena Belo Horizonte que eu
conhecia feito a palma de minha mão, andando
de bonde aberto sem pagar pois era capeta o
suficiente para saltar do bonde andando,
fugindo do cobrador e pegar de novo o mesmo
bonde mais atrás.
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Cheguei até mesmo a fazer parte de uma quadrilha de moleques de classe média. O maior
feito de nossa quadrilha foi entrar num grupo
escolar, bater o sino, soltar umas bombinhas e
sair correndo para que a polícia não nos
pegasse... Bons tempos.
Pois nessa época minha mãe me presenteou com
uma chance difícil para um interiorano como eu,
conhecer pessoalmente o maior ídolo do futebol
do momento, o vascaíno Ademir Menezes, também atacante da seleção brasileira na copa de
50. O Queixada ainda conversou comigo e passou a mão em meu cabelo armado de brilhantina.
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O fato de ser vascaíno e de conhecer Ademir
me fazia ainda mais fanático pela copa de 50 e
o mais seguro de nossa vitória.
Pois bem, no dia do jogo final da Copa de 50,
eu já estava em Ituiutaba, na fazenda de um
tio. Sem comunicação alguma, sem rádio,
levantei-me bem cedo, tomei o leite de curral e
peguei a estradinha da fazenda, caminhando
quase duas léguas (doze quilômetros) até a
estrada principal, onde, duas ou três vezes por
semana, passava o caminhão “cremeiro”, do
laticínio “Fazendeira”, de Ituiutaba.

O caminhão era peça fundamental de comunicação naqueles ermos, passando de fazenda
em fazenda, levando e pegando encomendas,
transmitindo recados, levando e trazendo cartas
e pegando o creme de leite, extraído do leite
através das curiosas desnatadeiras, cujas manivelas eu tanto ajudei a tocar (o operador tem
que ir aumentando a velocidade da manivela,
de início bem pesada, escutando o som de uma
campainha até que ela deixasse de apresentar
um som agudo e soasse abafada. A partir daí
era só manter a velocidade, ajudada pela inércia
de um pesado disco dentro da geringonça. De
um lado, saía o jorro grosso do soro, que só era
servido aos porcos. Do outro o fiapo amarelo
do creme do leite).
Chegando à estrada, sozinho, pensando no
perigo de onça, esperei ainda mais de uma hora,
o coração agoniado, a ânsia em saber o resultado do famoso jogo Brasil x Uruguai. Minha
torcida tinha a dupla mão da torcida como
brasileiro e como vascaíno, já que o time do Vasco era a base da Seleção Brasileira, com Ademir
e tudo.
Lá veio o caminhão, que eu divisei de longe, o
coração aos pulos. Eu tinha certeza, éramos
campeões, só faltava confirmar isso com o
motorista e, depois, voltar correndo pela
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estrada, aos pulos de alegria e contaminar toda
a gente da fazenda com essa felicidade. Fiz sinal, o caminhão parou.
O motorista era um tipo ainda jovem, muito alto
e magro, as costas já um pouco encurvadas para
a frente. Mal ele desceu fiz a pergunta fatídica.
“E o jogo, como é que foi o jogo? Deus do céu.
Como esquecer? O rapaz me olhou tristonho,
fez um silêncio de alguns segundos que me
pesaram como séculos. “Perdemo”, murmurou
ele.
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Claro, hoje eu sei quantos milhões de brasileiros
passaram por isso, quantos não têm uma história
assim para contar. Mas ali o que contava era
eu, meu sofrimento. Eu não pensava em mais
nada, o peito esmagado por tal fatalidade tão
bem filmada depois pelo Jorge Furtado & Ana
Luíza Azevedo, em Barbosa (1988).
A sensação de derrota é avassaladora, ainda
mais quando é impossível revertê-la, quando nada do que você sabe ou quer poderá mudar o
resultado da história. Eu, que era fanático pelo
Vasco, nunca mais torci para um time de futebol.
Tanto que, até hoje, de futebol eu só sei a
escalação do Vasco até aquele dia: Barbosa,
Augusto e Wilson / Eli, Danilo e Jorge /
Tesourinha, Maneco, Ademir, Ipojucan e Chico.

Dois outros momentos, um catorze anos depois
e outro, vinte e cinco anos depois, em 75, conseguiram ser mais dolorosos do que essa dor infantil por uma derrota: o primeiro, o golpe de
64; o segundo a insuportável morte de meu
amigo Vlado.
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07. O golpe de 64
Em 1964, catorze anos após a decepção da Copa
de 50, eu estava com 24 anos e ainda não passava, emocionalmente, de um garoto, embora
a razão circulasse pelas teorias políticas, pelo
marxismo, pela cultura universal, a literatura, o
cinema. E embora esse garoto estivesse mergulhado até o pescoço numa perigosa briga de
gente grande.
A crise brasileira só se agravara, desde a renúncia
de Jânio Quadros e a posse de Jango, garantida
pelo movimento popular contra o golpe. A posse
de Jango alimentou o espírito de luta, parecia
finalmente possível deter os militares, impedir
um golpe. Por todo lado se multiplicam as ações
e organizações de todos os matizes de esquerda.
No nordeste, lideranças carismáticas e moderadas, como Miguel Arraes, ou então revolucionárias como o comunista Gregório Bezerra e
radicais, como o advogado Francisco Julião e
suas ligas camponesas. No sul, o arqui-inimigo
dos militares, Leonel Brizola, um dos principais
responsáveis pela posse do cunhado Jango
Goulart. Nos dois maiores centros, Rio e São
Paulo, o movimento operário também se
organizava rapidamente, embora com pouca
consciência de classe, muitas vezes manipulados
pelo sindicalismo pelego, herança de Getúlio
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Vargas e, agora, a serviço do novo presidente
da República, que usava e abusava dessa ligação, manipulando greves nas empresas estatais.
O país inteiro respirava esse confuso processo
de politização no qual a palavra “revolução” se
tornava uma irresponsabilidade, uma ilusão
cotidiana, e a palavra “golpe” uma fatalidade
jamais levada muito a sério.
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O PCB, mesmo perdendo espaço no movimento
estudantil (principalmente em São Paulo) crescia
muito e tinha grande poder nos sindicatos,
agindo quase sempre em conluio com o
peleguismo, em particular com o pelego-mór,
Dante Pelacani, presidente da CNT - Confederação Nacional dos Trabalhadores. Dante
“Pelegani” como era chamado pelos críticos
mais à esquerda, representava bem essa estrutura sindical viciada, burocrática, sem renovação
e que agia sempre em consonância com os
interesses do governo trabalhista de Jango,
iludindo os trabalhadores com pseudoconquistas populistas, tipo salário mínimo, etc.
Os sindicatos e federações e mesmo entidades
tipo PUA (Pacto de Unidade e Ação) nas mãos
do PCB, na verdade não eram muito diferentes
e nem agiam diferenciadamente dos sindicatos
pelêgos.

Eu tenho uma história curiosa com um líder importante, Luis Tenório de Lima, o Tenorinho,
quadro do Partido explosivamente revelado na
criação do PUA e de quem me tornei amigo
ainda na política estudantil. Muitos anos depois,
por volta dos anos 80, vereador na cidade de
São Paulo e já sob o bombardeio de inúmeras
acusações, Tenorinho me procurou para pedir
cópias de meus filmes Greve! e Trabalhadores:
Presente!. Ele estava de viagem para a União
Soviética e gostaria de levar os filmes tanto para
mostrar aos seus camaradas quanto para vender
e “fazer finanças” para o Partido. E diante do
alerta sobre minha dureza financeira garantiu:
“eu vendo e te pago, por cada cópia, o preço
de duas”. Eu entrei na dele, para nunca mais
conseguir falar com meu ex-amigo, nem pessoalmente, nem por telefone. Ele era muito
ocupado.
O clima de agitação em 1963 e início de 64 era
incrível, de tal modo que os militantes podiam
se sentir como “participantes de um momento
revolucionário”, privilégio de poucos e de
poucas gerações. Era um clima contagiante, no
qual o ufanismo invadia todas as barreiras da
prudência e do realismo. Era bom, essa é que é
a verdade. Era bom! Era bom sentir a sociedade
toda se mobilizando, era bom ter um relacionamento tão aberto, de alto a baixo, entre lide-
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ranças de organizações as mais diversas, com
personalidades políticas de prestígio nacional e
com líderes de sindicatos, partidos políticos tudo por que estávamos em pleno processo,
digamos assim, pré-revolucionário. Um sentimento que realismo algum podia aquebrantar.
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Eu me lembro, com certa dose de ironia, mas
também com emoção, das festas populares, da
alegria de tudo aquilo. Das presenças de músicos
famosos, de poetas de vanguarda, escritores,
pintores, atores, atrizes, nessas manifestações,
ajudando a universalizar seus significados,
valorizando o esforço popular, conscientizando.
Havia então o CPC, com suas peças “conscientizadoras”, polêmica que pouco interessa agora.
O interessante é que as peças eram carregadas
de um humor, engraçadas mesmo, em geral
representadas por estudantes, como o Auto do
Descobrimento que se iniciava com o Pedro Bandeira (hoje sucesso como autor de literatura
juvenil) correndo pelo palco, como D. João VI e
perseguido por um “Napoleão” montado num
cavalo de pau.
E, claro, a Canção do Subdesenvolvido, de Chico
de Assis em parceria com Carlos Lyra, clássico
do CPC, com versos do tipo:

“Aquela ilha velha não roubou ninguém
País de pouca terra só nos fez um bem
Um big bem
Bem, bem...
Nos deu leite...
Nos deu pão...
Mas levou o nosso tesouro!
Subdesenvolvido, subdesenvolvido”
ou, ironizando a Aliança para o Progresso, programa do tipo assistencialista criado pelo
presidente norte-americano John Kennedy:
“Leite em pó, leite em pó
Que tu me deste
Acabou com a fome do Nordeste”
E as músicas, tipo
“Ô grileiro vem, pedra vai
De cima desse morro ninguém sai
Construí meu barraco de madeira
Em cima desse morro pra morar
Vem um tal de grileiro
Rasteiro
Querer meu barraco derrubar.”
que reproduzo aqui de memória e devem ser
do Carlinhos Lyra.
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Em São Paulo, um poeta popular, Pompílio Diniz,
fazia o maior sucesso com suas poesias carregadas de ironia política, como Isso não é nada,
João, infeliz é o teu patrão onde, depois de
contar as desgraças do pobre João, compara sua
história com a do patrão, às voltas com pratos
tipo “faisão dourado”, etc.
Ou na poesia sobre eleições, que conta a história
do eleitor que entra na cabine de votação depois
de ter se empanturrado de comida dada pelo
coronel dono da região. Como ele demorasse,
alguém bate na porta da cabine e, lá de dentro,
com a voz espremida, o cabra responde : “tem
gente!”
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Pompílio levava o povo ao delírio. Sua presença
nas manifestações políticas exercia um forte
poder de atração popular. Era realmente bom.
Uma pena que esse sentimento tivesse um grau
tão exagerado de ilusão.
Eu soube depois que Pompílio, que era funcionário dos Correios, fugiu do Brasil após o golpe
de 64, despreparado, desorientado, passando
momentos terríveis. Sua imensa popularidade
despencou a zero com o golpe.
Afinal, um golpe de estado é isso, uma tomada
violenta do poder e o corte das interrelações

políticas e culturais desenvolvidas dentro da sociedade como parte do processo que os golpistas
buscam destruir.
Os comunistas, da mesma maneira que no meio
estudantil, atravessavam um momento de
grande paralisia e ilusão, nessa antevéspera do
golpe, sem saber exatamente o que dizer às
massas diante de um governo tão indecifrável e
ineficaz como o de Jango Goulart. Junto com os
setores trabalhistas, entramos de cabeça no
projeto das reformas de bases, que garantiriam
uma democratização da vida brasileira e
abririam caminho para um novo desenvolvimento.
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A Reforma Agrária, que geraria empregos e
anularia a força temível dos grandes latifúndios.
A Reforma Urbana resolveria a crise de
moradias. A Reforma Universitária democratizaria o acesso à escola e a própria direção das
estruturas de ensino, com a participação dos
alunos nos órgãos colegiados. E a lei de Remessa
de Lucros, para por fim ao abuso das multinacionais. Tudo isso virava, na verdade, um
amontoado de projetos sempre inviabilizados
pela persistente oposição ao governo, oposição
claramente de direita e que contava com a
simpatia de amplos setores da classe média,
temerosos com a ascensão da esquerda

genericamente tachada de comunista. A Reforma Agrária jamais passaria num congresso
reacionário, dominado pelas oligarquias. A Reforma Universitária esbarrava no conservadorismo da própria estrutura universitária e
na constatação de que tudo não mobilizava mais
do que uma elite universitária que, certa ou
errada, mais se alinhava na luta geral pela
“revolução” do que propriamente em melhorar
e democratizar o ensino. A questão da remessa
de lucros mexia no vespeiro maior, os interesses
do capital norte-americano. Não só as empresas
agiam contra, pressionavam, como o próprio
poder político e militar norte-americano bufava
e ameaçava.
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No meio estudantil, a radicalização corria solta,
a esquerda tomava iniciativa e os pequenos
grupos se alimentavam fazendo críticas ao
Partidão. Ainda em 63, justamente na Poli,
fizemos duas denúncias importantes, com
repercussão. Uma foi a da existência do CLACE,
Centro Latino Americano de Coordenação
Estudantil, cujo líder era o politécnico Capobianco. Segundo as denúncias, feitas pelo
também politécnico, esquerda radical e independente, Ricardo Zarattini, o CLACE era uma
organização controlada pela CIA para se infiltrar
no movimento estudantil e denunciar seus
líderes.

A denúncia pegou, o DCE (Diretório Central dos
Estudantes da USP) convocou uma assembléia
que contou até mesmo com o deputado Abreu
Sodré, político moderado e que depois seria
governador de São Paulo.
A outra denúncia, não foi levada muito a sério,
mas talvez tivesse significado menos pirotécnico
e mais profundo. Dirigentes do Grêmio da Poli
descobriram que havia um controle, nas indústrias, para a aceitação de estagiários. Esse controle seria exercido pelo IPES, Instituto De
Pesquisa e Estudos Sociais, orientado justamente
pelo General Golbery do Couto e Silva, como
ensaio do SNI.
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Eu participava também, como representante da
UEE paulista, da FMP, Frente de Mobilização
Popular, organização de âmbito nacional que
reunia operários, partidos políticos, estudantes,
com gente como o Brizola, o Almino Afonso, o
Neiva Moreira e os mais importantes líderes
sindicais da época entre os quais eu já me sentia
à vontade.
Assim, em meio a um ativismo louco, escrevendo, produzindo jornais, exibindo e discutindo
filmes, filmando, estudando e fazendo política,
minha vida ia correndo na velocidade da luz,
sem tempo para reflexão alguma.

Respirava essa agitação política, de promessas,
vacilações, ameaças, vinte e quatro horas por dia.
A participação política, ainda mais dentro de um
partido que parecia representar oficialmente a
revolução, me dava o conforto de estar de bem
com a História, de que o futuro estava em minhas mãos. A euforia da esquerda alimentava
essa ilusão.
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Muita gente achava que a esquerda já estava
no poder. Em outubro de 63, por exemplo, meu
nome aparece num ostensivo convite, publicado
nos grandes jornais, para as comemorações do
aniversário da Revolução Bolchevique. Eu estava
lá, como líder estudantil, honrosamente ao lado
do grande Caio Prado Jr. e do misterioso Carlos
Marighela. Eu fazia parte também, naquele
momento, da Comissão de preparação para o
Festival da Juventude, iniciativa internacional da
juventude comunista e que naquele ano seria
realizada na Tchecoslováquia. Meus colegas de
Comissão eram o Caio Graco, o Caio Prado e o
Marighela (que me dava assistência política para
essa tarefa do Comitê Central do Partido).
Era com essa pseudo-confiança que reagíamos
às ameaças golpistas e às marchas “da família”
contra o comunismo, vala comum em que
éramos jogados junto com os demônios Brizola,
Jango, Prestes, Julião, Arraes.

“É um sinal de democracia”, ironizava o dirigente comunista Odon Pereira, brincando de elogiar as mulheres burguesas que deixavam os salões de beleza para desfilar suas feiúras pelas
ruas de São Paulo, rememorando o lado pior da
chamada revolução de 32.
“Os golpistas terão suas cabeças cortadas pela
espada da legalidade”, dizia Prestes, ainda às
vésperas do golpe.
Era assim, embora com um indisfarçável mal estar, que reagíamos diante das ameaças de Carlos
Lacerda, o eterno golpista, com sua voz cavernosa, orador maravilhoso que muitas vezes
íamos provocar em suas conferências sempre
carregadas, elas também, de provocação.
Nós o provocávamos, chamando-o de “corvo” e
isso parecia servir de alimento para sua verve
anti-comunista, tornando-o ainda mais brilhante, mais vitorioso, levando seu fanclube à
loucura.
Eu reencontrei o Lacerda alguns anos mais tarde,
já como cineasta, realizando meu primeiro filme
solo, o Liberdade de Imprensa (1966/67). O filme,
produzido pelo movimento universitário, era um
dos primeiros balanços críticos feitos, após o
golpe, pelo cinema brasileiro.
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Num tom exaltado, juvenil, anti-imperialista, ali
estão as passeatas (que eu e Ramalho filmávamos, juntos), as imagens da Marcha da Família...,
as cenas da repressão policial aos estudantes,
etc. Naquele momento, dois anos após o golpe
militar, articulava-se uma frente anti-ditadura,
frente que reunia os maiores líderes civis, como
Juscelino Kubistchek, Jango (exilado) e, pasmem
os que não viveram essa época triste, o Carlos
Lacerda, ex- governador do Rio, arqui-anticomunista e golpista de primeira hora. Lacerda
havia incentivado e apoiou o golpe. Durante o
golpe, quase foi morto por um grupo militar
anti-golpista comandado pelo Almirante
Aragão, que ameaçava invadir o Palácio da
Guanabara e “pegar” o governador. Pois bem,
apesar de tudo, lá estava agora o nosso Lacerda
se recompondo com Jango e Juscelino, na Frente
Ampla.
O motivo é que Lacerda esperava, após a
deposição de Jango, ser candidato a Presidente
da República, mas os militares gostaram do
poder, cancelando as eleições e os registros dos
partidos políticos. O “corvo”, agora, estava do
nosso lado e eu, fiel à minha formação política,
fui falar com ele. Ele aceitou, marcou comigo
em seu apartamento, um triplex no Flamengo,
justamente perto da sede nacional da UNE, que
eu freqüentara algumas vezes.

Desci do elevador no primeiro lance do apartamento triplex, com minha equipe: o fotógrafo
José Medeiros (1921-1990) e o técnico de som
Luiz Antônio. Lacerda nos recebeu, com seu
vozeirão agora ao vivo e frente-a-frente.
Eu não podia deixar de relembrar as tantas vezes
em que eu participara das provocações a ele em
São Paulo, mas segui minha tarefa com profissionalismo. Ele, muito simpático, por detrás dos
óculos grossos, resolveu primeiro me mostrar o
triplex. Mostrou o primeiro lance, subimos para
o segundo e depois para o terceiro, a cobertura.
Era um salão aberto, grande, com uma vista de
fazer inveja, para o mar. E, por todos os cantos
e palmos de paredes, quadros de gente famosa,
praticamente todos doados a ele por essa gente:
Portinari, Di Cavalcanti, não me lembro dos
outros. E um cavalete, com um quadro inacabado, pintado por ele mesmo que, garantia,
vendia antes mesmo de terminar: uma absoluta
porcaria que, é claro, só era vendida por ser do
Lacerda, que contava com adeptos absolutamente fanatizados por ele, pelo seu carisma,
sua liderança.
Eu me lembrava de que a imprensa carioca, um
ou dois anos antes, veiculara denúncias de
moradores do prédio contra ele, justamente
porque ele se apossara do terraço do prédio,

77

construindo ali o terceiro estágio de seu triplex.
Ele, sem que eu tocasse no assunto, com a maior cara de pau, estendeu os braços, “varrendo”
o ambiente e se defendeu, com sua voz cavernosa: “Olha João Batista, algumas poucas pessoas andaram me acusando de ter construído
esse salão no terraço do prédio. Mas aqui era
uma sujeira danada, montes de tijolos velhos,
madeira podre ainda com pregos, um perigo. E
eu limpei tudo, construí o salão. Não ficou
bonito?”
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Até hoje, quando passo de táxi no aterro do
Flamengo, nunca deixo de olhar para aquele
prédio, com o último andar bem diferente dos
outros, onde vivi uma das primeira experiências
marcantes de minha vida como cineasta. No
filme Liberdade de Imprensa, o Lacerda lá está,
falando mal dos militares e da ditadura. Era a
Frente Ampla falando. Mas eu não deixei de
espicaçar minha ojeriza a ele, montando sua fala
com entrevistas de populares que o acusam
tanto de “corvo” e reacionário, quanto de ter
sido um dos principais responsáveis pelo golpe.
Vinte e dois anos depois, nas filmagens do longametragem Céu Aberto, eu reviví parte dessa
experiência, indo à casa do arqui-inimigo, o
perigoso General Newton Cruz, para entrevistálo alguns dias depois da morte de Tancredo

Neves e a posse do primeiro governo democrático, o de José Sarney, em 1986. O sentido
aqui era outro, o de mostrar que a democracia
transformara aquele tigre em papel.
Até a ante-véspera do golpe militar, em 64, eu
jamais poderia imaginar que um dia estaria
falando com meu inimigo Lacerda em sua
própria casa, dois anos depois. E nem, com o
representante mais furioso dessa ditadura
militar, vinte e dois anos depois, em seu ocaso.
Quando se deu o golpe, anunciado na madrugada do dia primeiro de abril de 1964, pelo líder
civil Magalhães Pinto, governador mineiro, o
mundo desabou sobre minha ingenuidade.
Eu morava, então, na super-politizada Casa do
Politécnico e, mais do que isso, no sétimo andar,
o andar dos que se consideravam a elite política
e cultural dos politécnicos e que, na verdade,
era nada mais do que uma auto-proclamada
republica de elite, soberba juvenil, fruto da
politização mas também do delírio geral em que
viviam os estudantes naqueles sete andares,
entre dificuldades financeiras, revoltas pessoais
de todo o tipo, amarguras, solidão, miséria,
caldo engrossado na veia, com a adrenalina da
revolução e a sofrida abstinência sexual dos mais
tímidos, a maioria, como eu.
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E foi em meio a esse caldo emocional, difícil, que
vivemos o início do pesadelo que duraria mais
de vinte anos e levaria muitos de nós à loucura
e à morte.
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A TV do salão da Casa do Politécnico ficava
ligada até a madrugada. Nós nos amontoávamos
em volta do terrível aparelho, em busca de
notícias. Um ou outro tinha o rádio ligado,
baixinho e chamava nossa atenção quando se
insinuava algum noticiário. Nós queríamos
notícias de tudo. Principalmente do IV Exército,
se havia aderido ou não; do II Exército, do
general Kruel, assediado pelo Governador
Ademar de Barros; do III Exército, para saber se
seu comandante ficaria com Brizola ou se aderiria ao golpe. E, claro, da tentativa do Almirante
Aragão em “pegar” Lacerda, possibilidade que
quase nos levava ao êxtase. Ainda me lembro,
num misto de sonho, melhor seria dizer pesadelo, de assistirmos, pasmos, silenciosos, o
Governador Ademar de Barros, ao lado do
General Kruel, anunciando a adesão do general
à “revolução”.
Esses momentos estão assim no livro Perdido no
Meio da Rua (págs. 17-24):
“André espreme o pequeno rádio entre as mãos.
O ponteiro se move, de lado a lado, o quarto se
enche de ruídos agudos, vozes comuns músicas.

Nada. Uma agonia, viver ali preso ao rádio, a
única fonte de notícias confiáveis, quem sabe
alguma notícia da resistência.
E o governador?- pergunta Júlio
Até agora nada. O filho da puta vai acabar
aderindo.
Se aderir é o fim...
De repente o rádio, como que se despertando.
A musiquinha gaúcha, ritmada, o locutor que
entra rasgado.
A “Legalidade!” - todos se precipitam sobre o
bichinho falante.
Entào a resistência continuava. Aliviados, os três
tentam entender qualquer coisa. Em vão. Um
chiado cresce sem parar, microfonia.
Interferência, diz Neiva.
Alguém aí teria coragem de pegar em armas?
pergunta o malicioso André.
Se o Exército do Sul resolver distribuir armas
quem vai pegar? Alguns malucos? E pra fazer o
que? matar passarinho?
Júlio evita polemizar com André. Sente-se
arrasado. Essa história de armas... Nunca pensara
nisso, não esperava que um dia esse problema
se colocasse assim. Loucura.
Vozes de fora do corredor cortam as reflexões
de Júlio. batem na porta, chamam todos para
ver. É o Governador que aparece na TV.
Os três amigos disparam pelos corredores e
escadas. Dezenas de estudantes se amontoam
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na mesma ansiedade diante da tela miúda. A
imagem contrastada do branco e preto. Ali o
gordo Governador esparrama sua fala pastosa,
entremeada pelas palmas forçadas de puxasacos. Aderiu. Filho da Puta, aderiu ele e aderiu
também o Comandante do II Exército, Amaury
Kruel. Cercado de militares que a câmera
percorre descritivamente, os olhares falsamente
severos, o Governador. Bêbado, fala por todos
eles. Jango que se foda. Vai embora, Jango,
deixa de moleza, vai cuidar de tua Tereza. Filho
da puta”.

Lançamento do livro Perdido no Meio da Rua

Consumado o golpe de estado, eu não podia
mais ficar na Casa do Politécnico. Pelo menos
era o que se imaginava. Eu tinha consciência de
não representar qualquer mínimo perigo para
os militares, mas o medo e o senso de
responsabilidade me obrigaram a sair. Eu era
dirigente, tinha contatos com a direção estadual
do partido e tinha que cuidar de minha
segurança. Além disso, corriam boatos sobre a
ação do CCC, o Comando de Caça aos
Comunistas.
Eu conhecia e era conhecido por alguns militantes desse movimento claramente fascista.
Esses me conheciam até mesmo antes de minha
militância: tinham sido meus colegas no CPOR e
eram justamente os maiores, mais atléticos - que
formavam na frente, em meu pelotão. Eu
descobri isso no salão de conferências da
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em
São Paulo, em 63. O Paulo de Tarso, Ministro da
Educação e Cultura, um democrata cristão tido
pela direita como comunista, ali estava para uma
conferência. Nós soubemos que o CCC tentaria
impedir a conferência. Convocamos um bom
número de estudantes e fomos para lá. Mal o
Ministro entrou começou a confusão, um correcorre com gritos de “Comunista!”. Alguns dos
nossos protegiam o Ministro enquanto os outros
tentavam barrar a ação dos musculosos da direi-
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ta. De repente eu me vi no meio de uma dessas
confusões, cercado pelo CCC. Alguém bateu de
leve em minha cabeça: “Fica frio, dois-quinze,
ninguém põe a mão em você...”
“Dois-quinze” era meu número no CPOR, o
número 215 lido exatamente como fazia o meu
opressor, o Capitão Togór. Eu logo reconheci
meu antigo colega de farda. Já em 64, pouco
antes do golpe, eu não tive essa sorte.
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Nós estávamos, da mesma maneira, tentando
garantir uma conferência do Miguel Arraes,
Governador de Pernambuco. O CCC realmente
chegou, como ameaçara. E a confusão se deu
no portão de entrada do local, já não me lembro onde.
Desta vez eu não consegui escapar, como prova
uma foto no jornal Folha de S. Paulo, onde se
vê, em destaque, minha cara forçada para trás
pela mão de não-se-vê-quem, mas que certamente não seria de nenhum de meus ex-colegas
de CPOR. Levando tudo isso em consideração,
eu resolvi que sairia da Casa.
Os colegas me procuravam, me cobrando notícias. Essa pressão me dava náuseas, de tanta
impotência. Eu não sabia de nada, o Partido
se desfacelara da noite para o dia e meus
contatos ficavam a cada dia mais difíceis. E, o

pior, inúteis, pois quando se realizavam, eu
recebia informações erradas, como ordens de
manter as bases organizadas porque nós ainda venceríamos, que a resistência estava se
armando, uma resistência de massa, etc. Eu,
de início ainda transmiti esses informes, apesar do mal-estar e apesar do olhar de incredulidade de meus colegas. Muitos deles, de organizações mais radicais, sabiam mais do que
eu e por isso me provocavam o tempo todo,
arrasando com a velha máquina burocrática
do “Partidão”.
Antes ainda de minha saída da Casa, a direção
do Grêmio da Poli convocou uma assembléia
na Cidade Universitária (minha turma foi a primeira a, pouco-a-pouco, ir se mudando para a
Cidade Universitária). A Assembléia tinha bastante gen-te, marcada para um salão comprido, ainda um tanto improvisado, com o
assoalho de madeira. O clima era tenso, nervoso. Os discursos eram cautelosos e nenhuma liderança mais expressiva dera as caras, o que
aumentava a insegurança. Eu estava lá, com
uma missão e tinha que cumpri-la. Eu estava
no fundo do salão, ten-tando me preparar psicologicamente, quando o Presidente da mesa
me convocou:
“Vai falar João Batista de Andrade, em nome
dos estudantes comunistas.”
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O chamado bateu como um martelo em meu
peito. Era isso mesmo o combinado. O Partido
precisava mostrar-se ainda organizado, alimentar a confiança dos estudantes. Mas foi terrível. Até hoje escuto o som de meus passos naquelas tábuas, ecoando pelo salão em meio a
um silêncio quase que absoluto de toda a assembléia. E o salão agora parecia ainda mais
comprido, sem fim, com meus passos ribombando em meus próprios ouvidos enquanto uma
pergunta martelava ainda mais insistente,
incomodatícia: “Falar o quê? Falar o quê?”
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08. Perdido no Meio da Rua
Depois da Assembléia da Poli e com o fim da
resistência no Sul, eu fui mesmo convencido e
finalmente saí da Casa do Politécnico. Eu
contava com a solidariedade de colegas mais
amigos, que assinavam por mim as listas de
presenças e colocavam meu nome em trabalhos
escolares. Assim, eu deixei também de freqüentar as aulas. Por algum tempo, “até que as
coisas clareassem”... Mas as coisas nunca
clarearam.
E a verdade é que eu não tinha para onde ir. Eu
deixei a Casa num dia à tarde, depois do almoço
na Cantina do Grêmio, onde se podia comer
razoavelmente por um preço super-reduzido.
Eu tinha um encontro marcado com o Madeira.
E o Madeira não apareceu, certamente tão atrapalhado quanto eu. E muito mais visado. A
tristeza me dominou de uma vez, enquanto eu
perambulava feito um perdido pelas ruas, sem
saber o que fazer.
Olhava as pessoas, elas pareciam seguir seu
eterno cotidiano, os mesmos trajetos. O mesmo
Viaduto do Chá atopetado de gente, os mesmos
vendedores nas mesmas lojas, os mesmos homens-placas anunciando compradores de ouro,
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inclusive dentes. Os mesmos office-boys apressados de um lado e de outro das ruas, as mesmas mocinhas bem arrumadas.
Eu olhava pasmo para essa gente silenciosa que
continuava agindo como se nada estivesse acontecendo.
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A todo momento eu podia ver os caminhões
do exército circulando pela cidade. Eram caminhões muito novos, de pintura nitidamente recente e eu imaginava que deveriam ser
doações das multinacionais ao exército, ajudando a garantir o golpe. Era uma visão desoladora.
E o som da cidade era um imenso silêncio humano, só perturbado pelo som dos alto-falantes esparramados pelas ruas, tocando marchas
militares, glorificando a “revolução” vitoriosa,
o fim do perigo comunista.
Sem saber o que fazer, entrei num ônibus. Dentro, a mesma apatia, o cobrador sonolento e as
pessoas que me olhavam com seu olhar de puro
cotidiano. Sentado do lado da janela, eu não
suportei mais. Chorei comvulsivamente, tentando, em vão, ocultar as lágrimas e os soluços
com as mãos, cobrindo meu rosto.

Eu ainda peguei um outro ônibus, para voltar
ao centro. Continuava atordoado, sem saber o
que fazer, para onde ir.
Pensei em voltar para Ituiutaba, minha terra,
ficar na casa de meus pais. Para isso, bastaria ir
até à rodoviária com o pouco de dinheiro que
ainda me sobrara e comprar uma passagem para
as oito horas da noite. No dia seguinte, de
manhã, eu estaria lá.
Cheguei a caminhar da Avenida São João até a
Rodoviária, que ficava perto da Estação da Luz.
Mas a cada passo essa decisão ia se desfazendo,
tal a culpa que eu sentia, imaginando o que eu
deveria dizer a meus pais, principalmente à
minha mãe. Ela me sustentara todos aqueles
anos, certa de que seu sacrificado dinheiro
garantiria a minha formação escolar. E eu, na
verdade, gastava o dinheiro na política, sujeito
agora a perder tudo de uma vez, como num jogo
ruim. Cheguei perto da Rodoviária e recuei. Eu
não podia voltar.
Dei meia-volta, continuava sem saber o que
fazer, já no auge do desespero. Caminhava rente
a um muro coberto de cartazes anunciando
shows e peças de teatro, quando ouvi que
gritavam um nome que me era muito familiar.
“Bacurau!”
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Bacurau era meu apelido de infância, adquirido
na roda de amigos inseparáveis na pequena
Ituiutaba do início dos anos cinqüenta, com suas
ruas de terra e seus incontáveis e imensos
armazéns de arroz que desenhavam sua paisagem urbana e lhe davam o título de Capital
Brasileira do Arroz.
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Meus melhores amigos, eram justamente
sobrinhos (Carlos e Luizinho) ou filhos (Márcio
e Jandimar) do maior comerciante de arroz de
Ituiutaba, o poderoso Jandiro Vilela, cujo nome
extravasara as fronteiras ituiutabanas para
ganhar respeito na Zona Cerealista de São Paulo.
Essas amizades foram muito marcantes em minha formação de adolescente, ajudando a
alimentar um espírito de revolta e a tendência
ao sofrimento, à solidão.
De família pobre e do tipo sonhador, aprendi
com meus amigos a diferença cruel entre a
fortuna e a pobreza, principalmente na
convivência com Márcio e Jandimar. Nossa
amizade era realmente profunda, de um respeito e de uma cumplicidade inigualáveis, coisa
que deixou em mim, por outro lado, um senso
de extrema valorização da amizade, não como
fonte de favorecimento, mas como fraternidade,
respeito, transparência e, mais que tudo,
confiança sem limites.

Mas a verdade é que a semente da revolta, de
origem social, estava plantada em meu próprio
berço. Meu pai nos transmitia sua desesperada
busca de recuperação da fortuna (e posição
social) perdida aos doze anos com a morte de
seu poderoso e rico pai, com a mãe delicada,
ex-Sacre-Coeur, incapaz de reter fazendas, terras
e gado, assaltados pelos mais espertos e escoados feito água no pagamento das dívidas que
se avolumavam.
Meu pai trabalhava tudo o que podia, as mãos
calejadas, tocando lavouras inúteis ora queimadas pelo sol, ora perdidas por excesso de
chuva, ora assoladas pelas pragas que desdenhavam das rezas, promessas e sofrimentos que
ainda pioravam nossa situação, com as eternas
dívidas que levavam as poucas economias e,
quantas vezes, nossa própria casa. Essa agonia
jogou meu pai no misticismo espírita, originando
um conflito doméstico interminável com minha
mãe.
Minha mãe, católica fervorosa, no fundo, não
agia em direção tão diferente quanto aos fins.
Só que ela, ao contrário de meu pai, vinha de
origem humilde, o rosto de pele quase negra e
marcado pela rejeitada negritude. Para ela,
então, o destino fatal da pobreza e marginalização social deveria ser quebrado pela adoção
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de uma racionalidade: um objetivo claro perseguido com retidão e planejamento, tarefa que
ela assumiu com obstinação, impondo a si mesma um padrão ético rígido e a valorização de
todo esforço rumo à ascensão social e cultural.
O objetivo deixava, assim, expostos os dois extremos de sua equação: de um lado, a indesejável pobreza, a marginalização; de outro, a ascensão social pelo reconhecimento público e a
cultura.
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Eu, na infância, em parte contaminado
genéticamente, em parte envenenado pela
convivência com a riqueza de meus bons amigos,
não conseguia cultivar estratégia tão paciente
e racional. Explodi muitas vezes de revolta, bebi
tanto desse veneno quanto da cerveja, da pinga
e do traçado, suaves e inocentes vícios de minha
adolescência.
Ainda criança já não parava em casa e, por isso,
merecia uma surra por dia. Minha mãe não se
conformava, quem sabe intuindo o mal que
me corroía. Eu passava o dia na casa dos amigos, o quintal enorme cheio de frutas, a casa
burguesa com todas as novidades, o prazer das
garrafas de guaraná, as caixas de uvas, as castanhas, o gosto refinado do melão, coisa tão
difíceis e caras naquele tempo, cinqüenta anos
atrás.

Ou então, com a turma de amigos, brincando
nos armazéns do pai de meus amigos, salões
imensos que atravessavam quarteirões, atopetados de sacos de arroz, as pilhas monumentais,
a riqueza que tanto me fazia mal. Deus do céu,
que ingenuidade!
Eu sempre penso nessa formação pessoal
quando tento decifrar muitos de meus conflitos
de personalidade, o esforço por uma certa
racionalidade e a contaminação dessa racionalidade por uma emoção que certamente é mais
forte do que meu poder de controlá-la. Muitas
vezes invejei a frieza de muitos amigos, pessoas
capazes de analisar os fatos, as dificuldades, com
tranqüilidade, buscando saídas. Os conflitos
vividos em minha formação pessoal vivem, na
verdade, insepultos, prontos para entrar em
cena, apenas disfarçados sob a capa de racionalidade.
Anos mais tarde, a família do Márcio e do
Jandimar se mudou para São Paulo. O pai,
Jandiro, passava a cuidar mais dos negócios
diretamente na Zona Cerealista paulista e abriria uma nova frente, uma indústria de autopeças. Eu retomei o contato com meus amigos
e cheguei a morar com eles um tempo, antes de
minha aprovação na Casa do Politécnico. Mas
aí os tempos já eram outros.
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Eu me politizara e me esforçava para direcionar
meus próprios conflitos numa nova racionalidade, não exatamente aquela desejada por
minha mãe. Mesmo antes de me tornar militante, isso ainda por volta de 61, eu tinha minhas
idéias políticas, defendia Cuba com extremo
entusiasmo e tinha coragem de defender a
Revolução Socialista.
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Márcio e Jandimar discutiam muito comigo, mas
a amizade conseguia superar as divergências.
Já com o pai, Jandiro, o problema era mais sério.
Parecia incômodo, para ele, conviver com um
“comunista” dentro de sua própria casa. É claro
que isso é compreensível: ele era um empresário
ousado, com grande liderança e que acreditava
absolutamente na livre iniciativa. O comunismo
seria, então, a praga mais indesejável e perigosa.
Imagine uma semente dessas dentro de casa,
envenenando seus próprios filhos. É preciso
dizer, no entanto, que ele nunca passou do
limite, me agredindo. Era um tipo sisudo, de
pouca conversa e seu olhar de reprovação já doía
o suficiente...
Pois bem, naquele dia, em pleno golpe, quem
gritava meu apelido, na rua, era o Márcio, meu
velho amigo. Ele me vira, passando de carro e,
segundo me contou depois, logo imaginou que
eu devia estar em má situação por causa do

golpe de estado. Eu não o via há muito tempo,
na verdade desde em que me mudara para a
Casa do Politécnico. Meu envolvimento político
progredira rápido demais e eu não via mais como
manter nossa amizade. Nesse tempo, seu irmão
Jandimar havia falecido, seguindo um destino
triste: desorientado, assolado por insuportáveis
crises pessoais, fugiu de casa e dias depois seu
corpo foi encontrado à beira de uma estrada de
terra, em algum lugar ermo de Mato Grosso.
Quando reconheci o Márcio, ele com o amistoso e engraçado espalhafato de sempre, rindo
muito - eu me senti aliviado.
Márcio foi extremamente solidário e decidido.
Já dentro do carro contei a ele como eu estava,
procurando não fantasiar qualquer perigo
maior. Mas ele assumiu a preocupação de
amigo. Primeiro propondo me levar para uma
fazenda de seu pai, em Goiás. Eu não podia
aceitar, queria ficar em São Paulo, perto de meus
outros amigos e à espera de um novo contato
com o Partido. O resultado foi que acabei indo
para um apartamento de “viração”, uma kitinete na Boca do Lixo paulista, comprada por
meu amigo para suas aventuras amorosas. Eu
morei nessa kitinete vários meses e, apesar de
tudo, guardo recordações agradáveis desse
tempo.
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II - Na Contra-mão

01. Recomeçando a vida
A segunda metade dos anos sessenta começou,
para mim, com meu casamento e, um ano depois
o primeiro filho, Fernando. Eu, ex-futuroengenheiro, ex-militante, penava para ganhar
a vida.
Com alguns colegas, fizemos um cursinho de
preparação ao vestibular. Eu lecionava desenho
e física. O cursinho, Albert Einstein foi um sucesso no primeiro ano, apesar dos poucos alunos:
todos foram aprovados nos vestibulares. Mas o
segundo ano nos mostrou a força da publicidade, do marketing: tivemos pouquíssimas
matrículas, tornando o curso inviável. Ramalho
nessa época era professor e sócio do Curso
Universitário e nossos poucos alunos foram para
lá. Nós ficamos com as dívidas do desmonte...
Depois foi a Fundação Cinemateca Brasileira. A
convite do Rudá de Andrade, eu fui trabalhar
lá, fazendo releases para a Imprensa. Até que
funcionava, eu conseguia colocar nos jornais
muitas notícias sobre a Cinemateca. Ali eu conheci o Paulo Emílio Salles Gomes (1916/1977),
com quem, aliás, nunca me envolvi muito,
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mesmo quando fomos colegas do corpo docente da ECA (Escola de Comunicações e Artes, da
USP), a partir de 68. Ele mesmo, no final dos anos
70, fez um esforço de aproximação, me convidando, junto com o cenógrafo Flávio Império
para um jantar em sua casa, com Lygia
Fagundes Telles. Apesar de me sentir, usualmente, um tanto oprimido num ambiente social
sofisticado, como era o caso, a conversa foi
agradável, Paulo Emílio era uma pessoa
simpática, do tipo “catedral”, enorme, de muita
sabedoria e inteligência.
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Como conseqüência de meu trabalho na Cinemateca, acabei sendo levado para a SAC, a
Sociedade Amigos da Cinemateca, um cineclube
que funcionava no Museu de Arte de São Paulo,
ainda na Avenida 7 de Abril, no centro de São
Paulo. A SAC era uma espécie de linha auxiliar
da Cinemateca, levantando dinheiro e promovendo mostras e debates do cinema de todo o
mundo, inclusive o cinema brasileiro.
Era o principal cineclube de São Paulo, com uma
presença muito grande na cultura cinematográfica paulista. Nós fizemos mostras de cinema
tcheco, polonês, japonês, sessões de cinema
infantil com os fabulosos desenhos e animações
dos países do leste europeu. E inúmeros debates
sobre o cinema brasileiro.

Por exemplo, por iniciativa minha é que se publicou o livro do Alex Viany, O Velho e o Novo,
acho que ainda em 1965, no qual Alex analisa a
eclosão do Cinema Novo brasileiro.
O trabalho na SAC era sempre inovador, capitaneado pelo Rudá Andrade e que depois
avançou no sentido de alcançar o circuito exibidor, transformando o Cine Picolino em cinema de arte e, depois, (eu já não estava mais
na SAC), transformando o cinema da esquina
da Conso-lação com a Paulista, no inovador
Cine Belas Artes, onde passou também a funcionar a SAC.
Nessa época é que eu mantive um maior contato
com o pessoal do Cinema Novo, principalmente
o Gustavo Dahl, o Cacá Diegues, o Leon Hirszman, já que a gente exibia os filmes deles na
SAC, fazendo debates. Na verdade esse contato
sempre padeceu de uma maior intimidade, mesmo depois, nos anos 70, quando eu era um dos
principais dirigentes do cinema paulista e tinha
que estar permanentemente discutindo a política cinematográfica com aqueles cineastas (e
mais o Joaquim Pedro de Andrade, o Luiz Carlos
Barreto, o Zelito Viana).
Em São Paulo, nós, do antigo Grupo Kuatro,
continuávamos batalhando cinema.
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Desde 63, um outro jovem se aproximou de nós:
o amazonense Renato Tapajós, jovem poeta que
se interessou pelo cinema. Renato era despachado e logo, em 1964, voltou de uma viagem a
Manaus com alguns rolinhos de filme 16 mm
rodados num bairro de palafitas. Eu mesmo
montei seu filme, Vila da Barca, usando um visor
16 mm emprestado pelo Sérgio Muniz.
No ano seguinte, mostrando mais uma vez sua
tenacidade, ele conseguiu o patrocínio do
Grêmio da Filosofia (USP) para um filme sobre a
Universidade: Universidade em Crise, um documentário interessante e que mostra a desânimo,

a falta de perspectiva dos estudantes após 64.
Nós começamos a montar o filme em meu apartamento na R. Martinho Prado, tendo a Av. 9 de
Julho ao fundo e, embaixo, um dos bares da
moda, o Ferrus Bar.
Renato e eu usávamos um projetor 16 mm e também o visor, na maior precariedade. Foi engraçado nosso encontro com Roberto Santos. Nós
projetamos o copião pré-montado para ele e,
depois, expressamos nossa inquietação com o
ritmo do filme. O filme parecia não andar, as
cenas exibiam uma lassidão terrível. O Roberto
foi direto ao assunto: “o filme está é mostrando
o marasmo desses estudantes”. E pronto.
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Um ano depois, em 1966, eu é que estaria filmando meu primeiro filme-solo, o Liberdade de
Imprensa, patrocinado também pelo movimento
estudantil. Agora, além do Grêmio da Filosofia,
cujo presidente era o Arantes (depois assassinado pelos militares), eu tinha também, como principal produtor, o Jornal Amanhã, criado pelo
movimento universitário e tendo como editor o
Raimundo Pereira, futuro editor do Opinião e
de O Movimento.
Nessa época Ramalho e eu tínhamos já uma
boa relação com o pessoal mais antigo do cinema paulista. Esse contato havia começado ain-

da na universidade, através de nossa atividade
cineclubista e da Revista de Cinema da Poli, na
qual gente como Jean-Claude e Capovilla chegaram a escrever. Além desses dois havia o
Roberto Santos (1928-1987) e o Person (Luiz
Sérgio Person - 1936/1976), autor de São Paulo
S/A e O Caso dos Irmãos Naves, dois clássicos do
cinema brasileiro.
Ramalho e eu não perdíamos tempo. Logo às
primeiras reações públicas contra a ditadura, nós
lá estávamos, com nossa câmera Paillard 16 mm,
de corda, registrando tudo. O material, que eu
me lembre, era quase todo levado para Cuba,

Filmagens de Liberdade de Imprensa

revelado e copiado lá, como um “trabalho político”, já que se temia usar os laboratórios brasileiros por causa da repressão. Muitas vezes nós
tentamos reunir todo o pessoal de cinema - e
nós éramos tão poucos - procurando incentivar
um movimento, um projeto cinematográfico
que pudesse nos unir e fortalecer. Eram discussões terríveis que nunca chegavam a nada. Eu
não me entendia, politicamente nem com o
Capovilla e muito menos com o Roberto Santos,
apesar de minha admiração por ambos, como
cineastas. Roberto era anárquico, falava muito
e de forma incisiva, sempre muito polêmico. Era
sempre um discurso maravilhoso, apaixonado,

mas que fazia as reuniões resultarem em grandes polêmicas em que todos falavam ao mesmo
tempo sem chegar a nada.
O Capovilla era repórter do Jornal da Tarde e
fez uma reportagem conosco, acompanhando
minhas filmagens do Liberdade de Imprensa. A
matéria, em vez de nos agradar, piorou nossas
relações. Ramalho e eu, homens casados, tínhamos responsabilidades familiares. Ramalho tinha
duas filhas e eu o primeiro filho, o Fernando. E
a reportagem saiu com a manchete Os Garotos
do Cinema. Nós, chatos, ficamos grilados.
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Uma de nossas terríveis reuniões se deu na casa
do produtor Jorge Teixeira (produtor de meu
segundo filme, o Portinari, um Pintor de
Brodowski, de 68).
Nós chegamos quase a brigar, tal o nível das
divergências, discutidas aos gritos, um exagero
difícil de explicar mas que é muito comum em
reuniões de cineastas, o toque da anarquia, o
choque do que nos move, a vontade.
Eu nunca me esqueço de uma reunião em
Brasília, onde tentávamos nos articular para um
encontro com o Ministro Ney Braga. Ali estava
todo o cinema novo, Arnaldo Jabor, Cacá, Zelito,
Leon, Joaquim Pedro, Barreto, Gustavo e cineastas afins, como eu. A anarquia era impres-

sionante. Zelito, desesperado, se ajoelhou pateticamente e, andando de joelhos, pedia pelo
amor de Deus para que as pessoas parassem de
falar ao mesmo tempo...
Esse era o clima. E em São Paulo, o nosso mestre
maior, Roberto Santos, nos impunha sua força,
sua ira santa e anárquica. Talvez tenha sido esse
o recado do Roberto, uma coisa do tipo
“Cineastas, desuní-vos!”, uma ojeriza à organização política.
Depois da filmagem do Liberdade de Imprensa,
em 66, eu e Ramalho participamos, como
assistentes, do processo de montagem de um
dos filmes produzidos pelo Thomaz Farkas, o
ótimo Subterrâneos do Futebol, do Maurice
Capovilla.
Desta forma nós nos aproximamos do Farkas e
de dois outros cineastas baianos que construíram
belas carreiras: Geraldo Sarno e Paulo Gil Soares
(1935-2000).
Com Paulo Gil, depois, eu trabalharia no Globo
Repórter, programa dirigido por ele. Eu era um
dos cineastas que realizavam esse belo programa durante os anos 70 (até que os repórteres
da Globo, mais dóceis, menos problemáticos,
nos substituíssem). Os outros cineastas, além de
mim, eram o próprio Capovilla, o Eduardo
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Coutinho e o Walter Lima Jr. Também Hermano
Penna e Wagner Carvalho chegaram a filmar
para o Globo Repórter.

Cena de Liberdade de Imprensa

02. Rumo ao longa-metragem
No começo dos anos 60, enquanto no Rio, cineastas de vários estados e cariocas faziam nascer
o Cinema Novo, o clima em São Paulo beirava a
desolação. Ainda se respirava o ar viciado, carregado de culpas e frustrações do fracasso da
Vera Cruz, sem dúvida o maior projeto de um
cinema industrial no Brasil, tão carregado de
equívocos quanto generoso e de qualidade
inquestionável.
De qualquer maneira a Vera Cruz alimentou
muitas esperanças, no início dos anos 50, criando
diretores novos, lançando atores e atrizes de
sucesso e formando uma geração de técnicos
altamente qualificados, coisa que fazia falta ao
nosso cinema. E toda essa gente, de repente, se
viu sem trabalho, sem perspectiva.
O setor de publicidade é que se beneficiou, e
muito, dessa geração formada na Vera Cruz.
Em compensação, fazer cinema em São Paulo
ficou tremendamente mais difícil, com o desgaste provocado pela falência e o fantasma das
dívidas.
As empresas de cinema funcionavam numa
região urbana deteriorada, que acabou sendo
conhecida como Boca do Lixo.
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E o cinema comercial, decadente, ficou ali, meio
que identificado com aquela paisagem degradada e sórdida. Funcionavam ali, em torno da R. do
Triunfo, as distribuidoras estrangeiras e também
as maiores produtoras e distribuidoras paulistas,
como a Maristela do Mário Civelli, a Cinedistri,
do veterano Oswaldo Massaini (1919-1994), produtor de O Pagador de Promessas.
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Muitas outras pequenas produtoras foram se
fixando por ali, como se a dispersão causada
pelo fim da Vera Cruz encontrasse ali seu momento de reencontro, o reencontro do possível, onde se produziam filmes baratos, bem ao
gosto dos exibidores que, aliás, financiavam a
maior parte dessa produção. Financiavam e usavam nas brechas de programação, atraindo um
público crescente de baixa exigência, principalmente ligado à temática sexual. Um público
facilmente manipulável, que podia ser atraído
muitas vezes só pelo título do filme, sugerindo
sacanagens, mulheres peladas, trepadas. É no
que deu o fim da Vera Cruz, onde, apesar dos
equívocos, do artificialismo dessa implantação
exótica, podia-se respirar a cultura cinematográfica, o respeito e mesmo o amor pelo bem
feito, a exigência de qualidade levada por talentos como o brasileiro Alberto Cavalcanti e
os muitos técnicos ingleses e italianos trazidos
por ele.

Cineastas como o Person e Roberto Santos, nossos principais veteranos ligados a uma idéia autoral de cinema, eram a pequena ilha de um bom
cinema e, assim mesmo, com grande dificuldade de se realizar.
Para nós, esse clima só começou a mudar com a
persistência e militância de nosso grupo, a partir
de 63, trabalhando a idéia de um cinema
independente em São Paulo. Depois, num
grande salto de qualidade, a produção superprofissional dos documentários de Thomas
Farkas. E a geração de jovens cineastas com o
projeto de um cinema autoral feito na própria
Boca do Lixo, com Mojica, Candeias, Carlos
Reichenbach, Sganzerla e por onde ainda
circulara gente como o Márcio de Souza, Sylvio
Back, David Neves.
Depois do Liberdade de Imprensa, Ramalho e
eu resolvemos ir logo “pras cabeças”: criar uma
produtora de cinema profissional e levar adiante
dois projetos de longa-metragem, um meu e
outro dele. O meu era um projeto superinteressante, com título provisório de O Saque,
com a história de um líder populista que, para
vencer os poderosos de sua terra - e conquistar
o poder pelo voto - se alia a um aventureiro, de
classe média, que tenta, a todo custo, sua
ascensão social, procurando para si um lugar
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entre os poderosos. A história era baseada em
fatos, na ascensão de um líder populista de minha terra, Ituiutaba e cuja história acaba em 64,
sendo cassado juntamente com seu aliado
(baseado na história, verdadeira, de meu irmão,
também cassado em 64). Eu cheguei a convidar
o fotógrafo Affonso Beato, que ainda hoje me
cobra o convite...
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O projeto do Ramalho era uma adaptação de
um livro do Inácio de Loyola: Anuska, Manequim
e Mulher, vindo na onda de adaptações do
Loyola iniciada com Bebel, Garota Propaganda,
do Capovilla (filme no qual fui assistente de produção). Criamos, então, a Tecla Produções Cinematográficas Ltda. (Ramalho, eu, João Silvério
Trevisan, que fora meu assistente em Liberdade
de Imprensa, e Sidney Paiva Lopes, que fora diretor de som).
O Ramalho, ao contrário de mim, sempre teve a
cabeça mais voltada para um cinema de mercado, e então fizemos um acordo: primeiro
filmar Anuska, porque era, claro, um projeto
mais “comercial”. Ainda mais que teria como
astro principal a maior estrela de TV da época,
o Francisco Cuoco. Depois, com o que certamente ganharíamos com Anuska, faríamos o
meu filme.

Quantas vezes, desde essa primeira aventura
nossa, ouvi e vi cineastas com essa ilusão de projetos infalíveis, comerciais!
Eu me lembro agora do Person, o talento de
obras monumentais como São Paulo S/A e O
Caso dos Irmãos Naves, decidir fazer um filme
“comercial” para, com o resultado do filme,
ajudar nossa distribuidora recém-criada e realizar seu sonho de filmar A Hora dos Ruminantes,
baseado no romance do goiano J.J. Veiga e com
roteiro do próprio Person e do Jean-Claude
Bernadet. Eu fui ver o Person filmar, ele filmava
na maior fossa e o filme, Panca de Valente, além
de ruim, foi um fracasso, enquanto seus filmes
autorais iam bem de bilheteria...
O fato é que Anuska, com Francisco Cuoco e
tudo, também não fez sucesso. Eu produzi o filme, pela Tecla, tendo na equipe de produção o
Julinho Calaço e o Trevisan. Ramalho caprichou
no filme, tínhamos grua e arcos voltáicos nas
filmagens. O filme ficou caro demais para a
época, coisa de 130 mil dólares quando a produção comercial da Boca não passava dos 30 mil
dólares. Nós ficamos com muitas dívidas, algumas delas com o próprio cursinho do Ramalho,
o Curso Universitário. E nem eu, nem o Trevisan,
nem o Sidney, podíamos fazer nada, éramos os
absolutamente duros do negócio.
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Eu, então, migrante, sozinho nessa megalópolis,
nem pensar. O fracasso subiu à nossa cabeça,
gerando um desgaste principalmente meu com
o Ramalho, que se julgava abandonado com as
dívidas. Desgaste que, na verdade, nunca mais
superamos totalmente. Só agora, passados mais
de trinta anos, voltamos a nos relacionar como
amigos, o que é bom, pois bem sei o que o Ramalho significou para mim no início de carreira.
Nessa época, nós havíamos nos aproximado do
Person, uma de nossas referências brasileiras. E
com ele, planejamos criar uma distribuidora, seguindo a iniciativa dos cineastas cariocas, com
Barreto na cabeça, que haviam criado a Difilm.
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Acontece que os mercados de São Paulo e do
Rio sempre foram muito diferentes e a tendência
era dos filmes paulistas irem mal no Rio e viceversa. Nós propúnhamos, então, criar uma distribuidora em São Paulo e intercambiar serviços.
Pelo menos a partir de minha época, com o
cinema paulista em crise, o cinema do Rio, sempre foi politicamente mais eficaz, com muita
capacidade de articulação com os diversos poderes e mesmo criatividade diante de dificuldades
do cinema brasileiro.
Isso sempre colocava o cinema paulista a reboque, correndo atrás para não desaparecer, obri-

gado a repetir as experiências do Rio, mesmo
que fazendo críticas quanto aos métodos e à
centralização da política cinematográfica no Rio.
E era o que acontecia naquele momento, quando eu e Person propusemos a distribuidora em
São Paulo.
O pessoal da Difilm não aceitava. E nós, imaginando ver a produção paulista recuperar fôlego,
peitamos de criar nossa distribuidora, a RPIFilmes Brasileiros em Distribuição. RPI vinha da
idéia de “Reunião de Produtores Independentes”, formada de três empresas, duas delas de
São Paulo e uma do Rio. A do Rio era a Servicine,
do Iberê Cavalcanti, que tinha ficado amigo do
Person. As de São Paulo eram a Tecla e a Lauper,
produtora do Person e do Glauco (Glauco Mirko
Laurelli, montador maravilhoso, também diretor
de alguns filmes do Mazzaroppi e do primeiro
filme de Sônia Braga, A Moreninha).
A RPI, claro, sem a força do cinema carioca da
época, soçobrou, transformando-se em distribuidora de filmes malditos, inclusive dois meus
feitos em 1969: Gamal e Em Cada Coração um
Punhal (esse último, de três histórias: uma do
Sebastião de Souza, o Transplante de Mãe, outra
do José Rubens Siqueira, o Clepsuzana e o último
episódio, O Filho da Televisão, meu).
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Além dessas duas loucuras, distribuímos outros
exemplares - aliás muito talentosos - da loucura
nacional do cinema brasileiro da época: Caveira
My Friend, de Álvaro Guimarães; A Virgem
Prometida, de Iberê Cavalcanti; O Diabo Mora
no Sangue, de Cecil Thiré, produzido e interpretado pelo goiano João Bennio e a revelação de
Meteorango Kid, Herói Intergalático, de André
Luiz de Oliveira. Nós fomos pioneiros, chegamos
antes do Sundance e sofremos pela antecipação
histórica... Só é preciso dizer que quem nos sustentava, isto é, quem sustentava nosso trabalho
de distribuição, com escritório na Boca do Lixo
(Rua dos Gusmões) eram os velhos filmes do
Mazzaroppi que o Glauco conseguiu. É isso aí.
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De qualquer maneira nós conseguíamos colocar
esses filmes no mercado. Quem se dedicava mais
à distribuição éramos eu e o Person, com brigas
homéricas com nosso principal exibidor, a Sul
Paulista, dirigida pelo Paulo Sá Pinto. Eles, os
exibidores, como sempre, não tinham o menor
respeito pelos filmes brasileiros e tiravam os
filmes com a facilidade proporcional à dificuldade com que os programavam. Eu tive meu
dia de vingança, com A Virgem Prometida, um
dos maiores miúras que eu jamais vi (miúra é
um jargão do mercado de cinema para filmes
difíceis, advindo da expressão “cu-de-touro”, onde presumivelmente não entra nada).

Eu acertei o lançamento do filme em dois cinemas, um na Paulista (acho que o Belas Artes) e
outro no centro, o Olido. E com a garantia mínima de duas semanas. O filme derrapou completamente e o exibidor tirou o filme, apesar de
meus protestos. Eu então apelei para o INC
(Instituto Nacional de Cinema). O INC fez duas
reuniões de conciliação comigo, o representante
dos exibidores era o Borba Vita, Presidente do
Sindicato dos Exibidores. O Vita não conseguia
acreditar em minha petulância, eu tinha a cara
de moleque, apesar dos 28 anos. Vita, de quem
acabei amigo, mais tarde - era exaltado, de fala
rouca, ameaçador, mas do tipo que parecia desdenhar de sua própria braveza. Ele teve que conciliar comigo e o filme voltou aos cinemas.
Bons tempos!
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03. Com Prestes e Marighela, sem saber
Com a crise gerada pela frustração de nosso projeto de engatilhar meu filme ao esperado sucesso do filme Anuska, eu fui entrando em parafuso. O ano de 1968 é um ano difícil para todo
mundo, com o agravamento da crise política
brasileira e pelo ressurgimento da oposição à
ditadura militar. Um ressurgimento tanto no
Congresso Nacional quanto nas ruas, com as
passeatas estudantis e o crescimento das alas
mais radicais, pró-luta-armada, dos grupos de
esquerda.
Para mim, 68 significava um beco sem saída tanto no cinema quanto na política. Eu voltei a ter
contato com o Partido ainda em 65, um ano
depois do golpe. E participei de uma “Conferência Municipal”, o congresso dos comunistas
da cidade de São Paulo, em 66. Claro, o congresso era clandestino mas foi feito dentro da
cidade, numa mansão toda cercada de árvores
altas, bem protegida. Nesse congresso já se
falava, e muito dos conflitos internos do Partido,
a pressão da ala esquerda no sentido da luta
armada.
Eu fui eleito delegado ao Congresso Estadual,
que se daria em 67. Num dia de manhã, no
ponto combinado, parou uma picape, com
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carroceria de lona. Me acenaram, eu entrei e, lá
dentro, mesmo sem a menor visibilidade, me
ordenaram que pusesse uma venda nos olhos.
Eu obedeci, andamos assim mais de uma hora
até desembarcarmos numa chácara à beira de
uma represa, eu achava que era Guarapiranga.
Por disciplina, eu nunca quis saber onde e de
quem era a chácara: saber as coisas, naquele
tempo, representava um perigo. Ali começava,
para mim, uma aventura kafkiana.

118

Estava claro, desde o primeiro dia, que as
divisões dentro do partido haviam chegado a
um limite sem volta. Dois grupos disputavam os
votos e as adesões dos militantes. Um, mais
ligado a Prestes, mais moderado e que contava
com a maioria da máquina do Partido. Outro,
mais radical, ligado a Marighella, tentando levar
o Partido à luta armada.
Mas as posições já estavam tomadas e tudo se
passava nos bastidores, nas reuniões ultrasecretas de dirigentes. Os representantes dessas
alas se degladiavam num silêncio terrível, deixando os militantes desnorteados. Eu não
entendia nada.
Os vários temas dos debates, como “reorganização do Partido”, “análise da situação
internacional”, etc., eram discutidos nas reu-

niões abertas como se estivéssemos todos em
paz, num piquenique da unidade partidária,
enquanto os “capas-pretas” (homens da alta
burocracia do Partido), circulavam em outras
esferas de problemas e em outras dependências
da chácara.
O clima era demasiadamente tenso, chegando
algumas vezes ao perigo. Afinal, essa sempre
foi uma tradição dos partidos comunistas, resultante de seu lado militar: as brigas internas são
perigosas e, às vezes, mortais. Os adversários se
transformam em inimigos e uns usam, contra
os outros, de todas as armas de que dispõem. A
primeira, terrível, é a desqualificação enquanto
revolucionário e marxista, avançando rapidamente para a denúncia de anti-soviético e até
agente do imperialismo. Essas denúncias
visavam, primeiro, desonrar o dirigente, minar
a confiança de suas bases, para depois justificar
sua eliminação política ou mesmo física. Eu me
lembro de alguém, justamente um que usava
uma longa capa, dar um recado enigmático de
Prestes aos “traidores”, ameaça respondida pelo
olhar furioso de um desses “traidores” que saiu
da sala pisando duro, acompanhado de seu
grupo.
Dois (ou três?) dias depois eu voltava para casa,
dentro da mesma picape. Durante a hora e meia
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do trajeto, de olhos vendados, eu ainda tentava
organizar essas impressões em minha cabeça
atordoada. Era impossível. Eu me perguntava,
então, de que tipo de reunião eu havia participado e se tudo aquilo não teria passado de
um enigmático pesadelo.
A verdade é que naquele Congresso se sedimentou a divisão do Partido, com a saída do
grupo de Marighela e Toledo (aliás, Joaquim
Câmara Ferreira, meu conhecido dos tempos
pacíficos do Comitê Estadual paulista). Era o
começo da luta armada no Brasil.
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Leio agora, no livro de Emiliano José (Carlos
Marighella, pág. 217) que aquele Congresso
Estadual na verdade se deu em Campinas, em
abril de 1967. Marighella era ainda secretáriogeral do PCB paulista, “centro nervoso da
atividade do PCB no Brasil”, afirma Emiliano. E,
confirmando minhas impressões, segue sua
narrativa: “O clima era tenso. O Comitê Central,
ciente da força de Marighella no Estado, envia
uma delegação chefiada pelo próprio Prestes,
evidenciando a importância que a parcela
hegemônica do partido dava ao encontro”. Deus
do céu! Eu não me lembro de ter visto - ou
reconhecido - nem Prestes e nem Marighella nesse Congresso, apesar de conhecer os dois.

Só uma coisa pode explicar isso: a rigidez dos
esquemas de segurança dos dois líderes, agora
em confronto. Como eu já disse, as grandes decisões eram tomadas em salas fechadas, pelos
“capas-pretas”. Prestes e Marighella, já em clima
de guerra, não circulavam perante os simples
mortais, como eu.
O processo de radicalização prosseguia,
atingindo outras áreas da sociedade. Em Osasco,
estoura uma surpreendente greve de metalúrgicos. A greve ganhou as ruas, enfrentou a
repressão do regime e rebateu, com ovos na cara, a mediação do Governador Abreu Sodré,
numa comemoração do Primeiro de Maio, na
Praça da Sé.
O movimento estudantil também se radicaliza.
As passeatas tornam-se a cada dia mais
violentas, alguns militantes chegam a participar
armados. E a repressão aumentava, gerando
mortes traumáticas como a do estudante Edson
Luiz (no Rio).
O meio cultural também se agita, tocado pela
radicalização de todas as matizes e visível nos
festivais de música onde, em contraste com a
repressão e a rigidez militar, a juventude
externava, até com exagero, seu desejo de
liberdade e alegria.
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Na verdade tudo parecia extremamente confuso, com músicas que pareciam expressar, na
verdade, um estranho conformismo, como em
A Banda (1966) e as canções do Tropicalismo,
nas quais os artistas (e seu público) afirmavam
o desejo de expurgar a culpa e viver a vida tal
como ela se oferecia, em grande êxtase, sem
mais desejos do que o de ser feliz, de se
proclamar “livre” para a vida.
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A juventude, público preferencial desses movimentos, estava longe desse conformismo apenas
aparente das músicas. A adesão emocional a essas propostas culturais serviam como afirmação,
uma instintiva e necessária oposição aos
militares.
Não é por acaso que o sensível Zé Celso, do
grupo do Teatro Oficina, rompendo com o
excelente, mas bem comportado, teatro de
esquerda feito até ali, reinterpreta Chico
Buarque, colocando sua música Roda Viva no
palco, como expressão do descontamento e da
crítica. A invasão, pelos militantes do CCC, do
Teatro Ruth Escobar, onde a peça era encenada,
é uma das marcas desse tristemente inesquecível
ano de 68.
Não é por acaso, também, que os próprios festivais se tornassem a cada dia mais radicais,

tomados pelo processo de radicalização de
que o autor Geraldo Vandré era um dos arautos...
Primeiro Vandré surgiu com a metafórica
Disparada (Festival da Record/1966) e, em 1968,
com a provocadora Para Não Dizer que Não Falei
de Flores, na verdade um convite à luta armada
que se transformou em impressionante (e catártico) sucesso nacional, até ser interditada pela
Censura.
Na área da política institucional, os militares
reagem a um discurso do deputado Márcio
Moreira Alves e pedem licença ao Congresso
para processá-lo. O Congresso, contaminado
pela crescente oposição ao regime militar,
rejeita o pedido. Em represália, o Governo Militar decreta o fatídico AI-5 (13/12/1968), o Ato
Institucional número cinco, fechando o
Congresso e restringindo, ainda mais as liberdades civis. Agora sim, começava o verdadeiro
pesadelo.
Eu me sentia perdido, já sem contato com o
Partido e conservando meu espírito crítico a essa
radicalização. Eu permanecia, por índole, ainda
fiel ao projeto de luta democrática do PCB,
prevista principalmente pela Resolução de 58,
após a crítica ao stalinismo.
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Afinal, certo ou errado, eu havia passado todos
aqueles anos, desde meu ingresso em 1962, lutando contra os grupos mais radicais e defendendo um processo progressivo de revolução, a
partir do governo Jango. Essa era a linha e o
meio político que eu freqüentava era extremamente “light”, a começar pelas minhas principais referências no Partido, o Arnaldo Madeira,
o Marco Antonio Coelho e o “ultra-light” Odon
Pereira que um dia recusou, coisa inimaginável
para um comunista, um convite para visitar a
União Soviética alegando que ele já conhecia a
Sabesp e a Cetesb e que isso já era suficiente
para ele... Odon, talentoso, é o autor da polêmica afirmação de que não eram os ônibus que
andavam na contra-mão, nas faixas exclusivas
criadas para eles. Quem estava na contra-mão
eram, sempre, os automóveis.
Com essa posição anti-luta armada - e já sem o
balizamento partidário - eu fui entrando num
processo de isolamento muito grande.
Muitos de meus amigos radicalizaram suas vidas
por dois caminhos que eu recusei. Um, o da luta
armada. O outro, o das drogas. Assim, com minha carreira cinematográfica inviabilizada,
desamparado ideologicamente e isolado de
muitos amigos, eu realmente entrei em parafuso. É um período difícil de reproduzir.

Um período de grande criatividade e, ao mesmo tempo, da perda quase que absoluta de controle sobre essa criatividade que parecia querer
arrebentar com as amarras de minha formação
racionalista. No cinema, não só o insucesso de
Anuska me atingia.
O destino de meu filme Liberdade de Imprensa
me alimentou um processo anárquico de liberação. O filme, iniciado em 66 e terminado em
67, fora visto em duas sessões. Uma no Rio, com
boa repercussão no Jornal do Brasil. E uma outra,
em 68, numa sessão muito significativa da SAC,
em São Paulo. No programa, três filmes. Um,
do Gustavo Dahl, o barroco brilhante de Em
Busca do Ouro. O outro, o documentário
anárquico e despojado de Rogério Saganrzela,
Documentário?. O terceiro, o meu politizado
Liberdade de Imprensa, carregado de idéias que
alimentariam meu cinema por muito tempo.
Logo depois os militares detonam o Congresso
da UNE, em Ibiúna. E lá, apreendem as cópias
de meu filme, que seria distribuído nacionalmente pelo movimento universitário, que o
produzira. O resultado disso é que o filme passou
a ser clandestino, maldito - e assim ficou por
cerca de dez anos, até que ousássemos desenterrar os negativos (já bastante sacrificados) e
tirar uma nova cópia.
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Isso representou, para mim, uma perda imensa,
já que o filme é forte, instigante e renovador,
apontando, como depois analisaram vários
críticos, caminhos para a década de 70. Mas o
filme ficou pouco conhecido, atrapalhando
minha carreira.
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A exibição no Rio, em agosto de 67, está
registrada no Caderno B, do Jornal do Brasil,
numa matéria encabeçada por três fotos do filme, um relato do material filmado e um comentário elogioso da jornalista e crítica Míriam
Alencar:
“João Batista de Andrade fez Liberdade de
Imprensa convencido da necessidade de abrir
brechas e novos caminhos para a produção de
filmes numa indústria nem ao menos esboçada.
Com seu filme provou que se pode fazer um
cinema lúcido com pouco dinheiro”.
Acho que Liberdade de Imprensa ainda é um
documentário esquecido pelos historiadores,
apesar de ter sido apontado como um filme que
abria caminho para os anos 70. Um filme que
revelava minha característica básica de filmar,
muito valorizada hoje, mais de trinta anos
depois: a presença evidente da equipe, da
câmera, do diretor, de tal forma que, como diz
Jean-Claude Bernardet, o filme capta não o real,
enquanto fetiche, mas o resultado dessa

presença, dessa intervenção do cineasta diante
do real. Por exemplo, dando livros sobre a
Imprensa Brasileira para pessoas ler na rua e
depois ouvindo-as, ou apresentando, de surpresa, uma edição da revista direitista e clandestina Acão Democrática para o jornaleiro,
“personagem” do filme e perguntando a ele se
conhecia a revista: o jornaleiro, diante da
surpresa, revela sua devoção à revista, “que luta
contra o comunismo” e também quem a
distribuia. O filme, marcado ainda pelo minha
militância estudantil, é carregado de idéias, mas
sua circulação foi bloqueada pela apreensão no
Congresso da UNE.
O Liberdade de Imprensa, ainda em 1968, foi
visto, em São Paulo, por um de meus ídolos, o
documentarista Joris Ivens (1898-1989). A sessão
foi feita pelo Thomaz Farkas e o filme recebeu
o elogio do Ivens, que acabou indicando-o para
o Festival de Leipzig (Alemanha Oriental, a
comunista). O Festival de Leipzig era o principal
festival internacional de documentários naquela
época. Eu só soube dessa história do Joris Ivens
mais tarde, quando recebi o convite de Leipzig,
já que não fui convidado para a sessão. Isso é
uma velha mania de cineastas, o de reservar para
si e seu grupo os contatos internacionais, como
uma espécie de poder, coisa que me levou, mais
tarde, a brigar com muitos cineastas que se
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julgavam representantes de Cuba no Brasil, briga que esfriou minhas relações com muitos amigos, cineastas de esquerda e que, refletindo a
posição cubana, torciam o nariz para o Partidão, com quem me identificavam. É bom lembrar que o Partido tinha criticado o projeto de
revolução latino-americana proposto por Cuba
e também divergia dos cubanos com relação à
forma de luta contra a ditadura militar: os cubanos
pregavam e apoiavam a luta armada.
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Pois bem, eu recebi o convite das mãos do velho
Cosme (Cosme Alves Netto/1937-1996), diretor
da Cinemateca do MAM-Rio, com passagem e
tudo. O Festival aconteceria em novembro/68 e
nós tínhamos que dissimular nossa viagem, já
que os militares haviam proibido viagens de
brasileiros aos países comunistas.
Nós pegamos o avião para Berlim Ocidental e,
de lá, atravessando o Muro, entramos na
Alemanha Oriental, o que já era uma experiência de arrepiar, tal a militarização desse país
comunista e a rigidez excessivamente policialesca de nossa inspeção na aduana, bem na
estrutura do Muro de Berlim. É preciso dizer que
o som das próprias conversações entre os
policiais e a maneira dura com que nos tratavam,
tudo isso batia lá dentro, no inconsciente, onde
havia um registro negativo dos alemães, ima-

gem martelada anos a fio pelo cinema norteamericano. Para mim era decepcionante essa
primeira visão do socialismo.
Eu me chocava com os militares marchando pelas
ruas e pátios, com seus passos parecidos com o
“passo de ganso” do exército hitlerista. E me
incomodavam a subserviência dos garçons, o
silêncio das pessoas, o medo de discutir, de se
expressar ou até mesmo de conversar. Vindo de
um país sob o jugo de um regime militar, aquilo
tudo era profundamente inquietador. Eu não
imaginava é o que se passaria depois, no festival.
Em Leipzig, os dias iam passando e meu filme
não aparecia na programação. Além de mim e
do Cosme, havia ali uma representação latinoamericana com umas dez pessoas. E todos se
queixavam do clima repressivo pesado do
Festival, clima que refletia a perigosa tensão em
torno do problema do Muro de Berlim, cenário
de fugas, mortes, protestos, ameaças, numa das
piores fases da Guerra Fria.
Nós, latino-americanos, resolvemos então pedir
uma reunião com o diretor do festival, o alemão
Arkenthal. Ele marcou e lá fomos nós, para a
sala de espera do Diretor. Ele nos fez esperar
mais de uma hora, enquanto sua secretária,
espertamente, nos servia vodka.
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Quando Arkenthal apareceu, nós estávamos todos tocados pela bebida. E ele nos deu a notícia: o filme Liberdade de Imprensa não seria
exibido.
“Nós vimos o filme várias vezes”, começou ele.
“Discutimos muito, nosso desejo era de que o
filme fosse exibido mas julgamos que isso é
impossível. Nesse momento delicado da política
internacional, no qual somos alvo permanente
de provocações, certos temas não podem ser
abertos ao debate público”.
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Quando ele dizia “nós”, eu sabia que era a
direção política do Festival, o Partido. Eu argumentei que aquela era uma notícia desconcertante, já que o filme acabara de ser apreendido
pela ditadura brasileira, fascista.
Quem ficou desconcertado foi o Arkenthal que
teve que reafirmar a exclusão do filme. E quem
ficou furioso com isso foi o Joris Ivens que,
adoentado, resolveu ir embora, deixando-me
um convite: levar o filme para Paris, onde ele
pretendia exibi-lo na TV, num programa de
esquerda chamado, acho, Les États Generaux.
Terminado o Festival, eu fui para a França, com
o filme debaixo do braço. Joris Ivens estava
muito doente e eu marquei encontro com sua

mulher, a Marceline Loridan. O local do encontro não poderia ser mais significativo dessa época: um bar no Quartier Latin, em Paris.
Era dezembro de 1968 e pelas ruas ainda era
possível ver as marcas da revolta estudantil de
maio daquele ano, em Paris, revolta que se
espalhou pelo mundo como um vento renovador diante do prolongado período de acomodação da esquerda tradicional em todo o
mundo. As marcas eram o silêncio das pessoas, as pichações. E a presença ostensiva da
polícia nas ruas.
Eu me encontrei com Marceline num bar da
Saint Germain. Durante mais ou menos uma
hora, mantivemos um diálogo difícil, com meu
francês ainda muito deficiente. Marceline, ao
final, ficou com a cópia de meu filme para a
exibição prevista pelo Joris Ivens.
Durante a conversa, eu só me espantei com o
pedido de Marceline, em vários momentos, para
que eu falasse baixo, fazendo referência aos
policiais que rondavam o bar. Era demais para
mim.
Me incomodava demais essa sensação de cerco,
a começar da saída meio clandestina do Brasil,
passando pela aterrorizante entrada na
Alemanha Oriental e a decepção em Leipzig.
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E essa sensação era ainda alimentada, em Paris,
pelo insuportável clima de boatos gerados na
colônia de brasileiros exilados, boatos que
falavam de um novo golpe no Brasil.
O novo golpe seria o AI-5. Eu preferi enfrentar
o problema em minha própria casa. Me parecia
mais saudável. Assim, apesar de tantos rumores
e alertas, eu voltei ao Brasil já vivendo sob o
domínio do medo e da falta de perspectiva. O
caminho democrático parecia bloqueado definitivamente, como um convite tenebroso à
guerra civil.
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Eu continuava contra a luta armada e, a partir
daquele momento passei a conviver com as
seguidas notícias de mortes de amigos e
companheiros, como o Antônio Benetazzo, o
politécnico Olavo Hansen, o Arantes (José
Roberto Arantes), ex-presidente do Grêmio da
Filosofia e um dos produtores do Liberdade de
Imprensa, sua mulher, Lola (Aurora Maria do
Nascimento Furtado), cunhada do Renato
Tapajós. E tantos outros, mortes que iam
deixando um rastro de perda e destruição na
história desse país.
O ano de 69 me pegou num destempero total.
Eu nem caminhara para as drogas (que nunca
aceitei) e nem para a guerrilha.

Desorientado, descarregava as tensões escrevendo sem parar e elaborando roteiros que jamais
seriam filmados, quase que um roteiro por dia,
ainda lutando para ganhar a vida de alguma
maneira, já que, a essa altura, eu e Assunção tínhamos dois filhos: Fernando, nascido em 66,
com pouco mais de dois anos, e Vinicius, nascido em 68, vivendo seu primeiro ano de vida em
meio a esse terror. Felizmente a Assunção tinha
seu trabalho garantido, uma renda que assegurava o mínimo de nossa sobrevivência. Eu acabara de esgotar o dinheiro dos últimos trabalhos, dois filmes institucionais que realizei para
o Romain Lesage (um chamado Erradicação
Cafeeira e outro sobre a Usiminas), raríssimos
trabalhos comerciais ou institucionais que fiz em
toda a minha vida, já que eu sempre odiei esse
tipo de compromisso.
O Rudá de Andrade, mais uma vez, me salvou a
pele, me convidando para lecionar cinema na
ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP,
recentemente fundada pelo próprio Rudá, com
Paulo Emílio, Jean-Claude Bernadet, Maria Rita
Galvão. Eu passei a lecionar na cadeira de
Realização Cinematográfica, experiência que
quero, um dia, relatar, já que ela envolve todo
meu problemático relacionamento com a
repressiva Universidade desta época e com um
certo futuro jovem cinema paulista (Aloysio
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Raulino, Alain Fresnot, Chico Botelho, André
Klotzel, Reinaldo Volpato, Augusto Sevá e
outros que trabalharam em filmes meus, muitos
deles meus ex-alunos).
Eu continuava, com o Person, trabalhando em
nossa distribuidora, a RPI, quando o até então
cenógrafo Sebastião de Souza me fez um
convite: ele havia filmado um média-metragem,
Coração Materno, hilária adaptação da música
de Vicente Celestino, com Etty Fraser e John
Herbert. E me propunha filmar mais um episódio
para montar um longa-metragem. O José
Rubens Siqueira filmaria o terceiro episódio.
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Apoiado em minha delirante imaginação do momento, elaborei um roteiro no mesmo dia do
convite, a história de O Filho da Televisão,
também com o John Herbert e tendo a Joana
Fomm no papel da mulher que se apaixona por
uma idealizada imagem de juventude, encarnada por uma criação de seu marido, publicitário
(John Herbert): um garoto-propaganda com
quem ela transa, assistindo televisão, e gerando,
ao final de toda uma loucura, esse filho da TV.
O filme, meu primeiro de ficção, é o último
episódio do longa Em Cada Coração um Punhal,
de 1969. Apesar da loucura, o filme revela um
tom de crítica ao consumismo, ao domínio da
TV e à duvidosa imagem idealizada, usada até

mesmo na publicidade, da juventude, resvalando também para uma visão crítica do voluntarismo juvenil que, denunciando a “passividade
do povo”, resolve fazer as coisas em nome dele.
Tudo isso, claro numa leitura que faço hoje de
um filme que é extremamente ágil (uma das
melhores montagens do Silvio Renoldi) e
engraçado, apesar da loucura dominante, um
certo descontrole ideológico. O filme teve uma
forma de produção e realização que muito tinha
a ver com o Liberdade de Imprensa e era bem
adequado àqueles tempos.

Filmando O Filho da Televisão, câmera de Jorge Bodanzky

O fotógrafo (e câmera) era o novato Jorge
Bodanzky, que logo se revelou um dos melhores
câmeras do cinema brasileiro. Em O Filho da
Televisão, eu inventei o que depois Fernando
Peixoto chamou “cinema de guerrilha”: como
era perigoso filmar nas ruas, por causa da
intensa repressão, eu primeiro ensaiava com os
atores, conversava com o Bodanzky e depois ia
para o local (Viaduto do Chá, por exemplo).
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A gente descia rápido dos carros, os atores
encenavam na hora e o Bodanzky filmava tudo
como se filmasse um documentário. Isso dava
uma agilidade muito grande às cenas,
interferindo em sua própria qualidade enquanto
interpretação. Nessa época começava-se a falar
de um cinema marginal, principalmente a partir
de A Margem, de Ozualdo Candeias (1967), os
filmes do Mojica (“Zé do Caixão”) e O Bandido
da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla (1968),
seguidos por As Libertinas (1968) filme de três
histórias dirigidas por Antonio Lima, Carlos
Reichenbach e João Callegaro. Era um cinema
que, procurava se alinhar ao cinema comercial
da Boca do Lixo, tentando exercer, nesse terreno
minado, mas possível, uma nova criatividade,
abandonando ou, pelo menos, passando ao
largo dos “compromissos” estéticos e políticos
do Cinema Novo.

Embora eu não tenha exatamente me colocado
como “militante” desse novo cinema, meus primeiros filmes de ficção acabaram se qualificando
como tal. Aliás, recebidos com grande entusiasmo por todos, como atestam vários artigos
do Jairo Ferreira (1946-2003) no São Paulo Shimbum, esse estranho jornal da colônia japonesa
que cedia uma coluna para o Jairo e onde eu
mesmo escrevi um dia, um texto bem significativo: O Delírio da Boca, no qual narro uma
fictícia conversa minha com Mojica: sem que nos
déssemos conta, desligados, seres pré-históricos
andavam pela Boca do Lixo, esmagando tudo
enquanto conversávamos.
Entusiasmado com a primeira experiência no
longa-metragem, logo engatei, ainda no mesmo
ano, a produção de um novo filme, agora sozinho. Chegava a vez do Gamal.
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04. Gamal - a emoção e a negação
(O Cinema Marginal e eu)
“Uma bela surpresa”, diz a crítica paulista Ida
Laura, no conservador O Estado de São Paulo.
“Um filme indesejável dentro do cinema brasileiro” diz o crítico José Carlos Avellar, reconhecidamente de esquerda e ligado ao Cinema
Novo.
Essa inversão, ou seja, ser aplaudido pela direita
e condenado pela esquerda me caiu como um
tapa na cara, aprofundando minha crise pessoal.
Gamal foi exibido em Brasília, no Festival de
1968, e eu tive que ouvir as mais diversas condenações ao filme por parte de pessoas como, por
exemplo, o Joaquim Pedro de Andrade que, amigo, tentava me convencer de que o “irracionalismo” não só não levava a nada como era
um perigo. Claro, Joaquim colocava Gamal sob
a pecha do irracionalismo, tal e qual havia feito
o Avellar.
Esse bombardeio, na verdade, tinha um alvo
certo: o crescente movimento do cinema marginal tanto no Rio (Bressane, Neville d’Almeida,
Luiz Rosemberg) quanto em São Paulo, principalmente com Rogério Sganzerla. Os cineastas
e os filmes, indistintamente, eram pejorativamente chamados de “udigrudi”, corruptela de
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“underground”, cultura marginal importada dos
movimentos jovens, principalmente norteamericanos. E por que essa marcação?
Seria uma longa discussão de fundo, na qual
teríamos que levar em conta a formação básica
dos cineastas do Cinema Novo, a influência política que, direta ou indiretamente, o Partido
exercia entre eles e o sentido profundamente
nacional - e crítico - que seus principais criadores
e teóricos davam ao movimento.
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O Cinema Novo brasileiro nasce, como muitas
cinematografias de todo o mundo, como resultado do renascimento do cinema no pós-guerra,
principalmente influenciado pelo neo-realismo
italiano. Um aspecto importante de todos esses
movimentos é que eles rompem com a tradição
cinematográfica de seus países, uma tradição
burra, imitadora do cinema americano e, ao
mesmo tempo, populista, de concessão ao alienado gosto das massas populares, gosto
dialeticamente formado e deformado pelo
próprio cinema.
No Brasil, o movimento corresponde à ascensão
de novas gerações pós-guerra e pós-desenvolvimentismo dos anos 50, em busca de um projeto
moderno e não populista para a sociedade
brasileira.

O gosto pelo cinema, como arte, como meio de
expressão, corria por essa raia de uma certa
racionalidade, como parte de uma proposta de
avanço social, de transformações profundas e
modernização da arcaica estrutura social
brasileira.
Questionado, numa segunda dentição, por
jovens cineastas de novas gerações, o Cinema
Novo reage desqualificando e jogando as novas
propostas na vala comum da marginalidade e
da impotência.

Dirigindo Joana Fomm e Paulo César Pereio

O resultado, seguindo a lógica desse embate
ideológico que agora atingia meu filme, é que
essa crítica batia fundo em minha formação
pessoal, política. E eu passei a rejeitar Gamal ,
mesmo depois de ganhar, com ele, dois prêmios
no cobiçado Air France/70: o de Diretor Revelação e o de Melhor Atriz (Joana Fomm, por esse
filme e por As Gatinhas de Astolfo Araújo), num
ano bem paulista em que O Profeta da Fome,
de Maurice Capovilla, ganhou o prêmio de melhor filme.
Não era fácil esquecer e rejeitar Gamal, título a
que acrescentei, influenciado pelas exigências

Cena de Gamal

de mercado, o aposto O Delírio do Sexo. Aliás,
afundado em dívidas, vendi o filme ao produtor
Antonio Polo Galante, da Boca paulista, que
sempre disse que ganhou dinheiro com ele...
Gamal é um filme carregado de invenções, tem
uma carga pessoal muito forte e fora realizado
como uma espécie de vômito, um processo de
criação espontâneo e incontrolável, forte, apesar
da perda de um claro sentido histórico.
Mas em vez de defender Gamal, eu me posicionei do lado de minha “tradição”, tentando
retomar minha capacidade crítica, a busca de
um cinema enraizado na história e na política
brasileira.
A verdade é que eu não me dava bem com as
idéias dos cineastas chamados de “marginais”.
Suas preocupações não batiam com as minhas,
não curtíamos o mesmo tipo de cinema.
Eu continuava um defensor das idéias básicas
do Cinema Novo e por isso sofria, tentando encontrar, em Gamal, a representação dessas raízes, sem perceber que, no fundo, o que o filme
representava mesmo - e porque não? - era minha
crise pessoal, a falta de perspectiva, o isolamento. A beleza do filme, que ninguém negava,
deveria ser entendida nesse terreno, o da difi-
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culdade, sem negá-lo, como foi feito, de forma
até cruel, justamente pelas pessoas com quem
eu me identificava e, em seguida, por mim
mesmo. Mas, de uma forma ou de outra, o apelo
de minhas raízes exigia de mim que buscasse de
novo meu caminho, como acabou acontecendo,
apesar de minhas sucessivas crises pessoais e da
equivocada violência de rejeições como a que
se deu com Gamal, uma redução do filme a um
“condenável conteúdo de crise”.
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Aliás, talvez seja essa a marca de meu cinema: a
crise. Uma crise matizada pela minha formação
pessoal, as esperanças alimentadas em 64 e o
fim dessas ilusões. De certa forma me vejo, em
toda minha trajetória, tentando me recompor
dessa perda. Mas vendo que a recomposição se
tornava, cada vez mais, impossível, desembocando, por exemplo, no ritual de apodrecimento
de O País dos Tenentes, realizado quase vinte
anos depois de Gamal.
A decisão de recomeçar, buscar um caminho que
eu julgava ter perdido com Gamal, me levou a
um novo período de isolamento, agora no mundo do cinema: exilado do cinema marginal e
numa relação crítica com o Cinema Novo. Eu
ainda curtia minha adolescência...

Cena de Gamal

05. A reconstrução
Sei que a idéia de “reconstrução” pode chocar.
Lembra os processos de autocríticas forçadas
pelo stalinismo. Não estamos, aqui, muito longe
disso, embora o stalinismo aqui não tenha se
exercido amparado pelo poder de estado, mas
tão somente pela ideologia, pela sujeição ao que
seus dirigentes ou ideólogos julgam ser revolucionário e correto.
Eu, no entanto, sem medo das palavras, sigo em
frente com “reconstrução”. Na verdade, não
tomo esse processo pessoal exatamente como
uma coisa imposta de fora, embora ele tenha
sido, pelo menos parcialmente, induzido pela
intolerância praticada por pessoas que eu
sempre admirei e, aliás, ainda admiro. Essa é
uma ambigüidade que faz parte de minha
formação como cineasta político, um conflito
que eu tive, quem sabe ainda tenha, que
ruminar por muito tempo: o conflito entre ser
militante, politicamente comprometido e, ao
mesmo tempo, artisticamente livre.
Sei que a persistência dessa busca tanto me
rendeu adeptos, admiradores, quanto alimentou uma imensa recusa em muitas áreas do
cinema brasileiro e da mídia. Essa divisão sempre
me causou mal-estar, a sensação de que, por
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mais que eu tentasse, jamais conseguiria juntar
as duas pontas de meu próprio enigma. Um toque de Julien Sorel, quem sabe?
Curiosamente, o processo de “reconstrução” se
deu numa parceria com um velho amigo que,
justamente, parecia caminhar em sentido
oposto, o da “desconstrução”: o crítico de
cinema Jean-Claude Bernadet, autor de um
clássico da história-crítica do cinema brasileiro,
o livro Brasil em Tempo de Cinema, no qual faz
leitura crítica do projeto cinematográfico brasileiro, principalmente a partir do Cinema Novo.
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Jean-Claude, como eu, tinha sido militante do
PCB e passava por um momento de rejeição a
essa origem, incomodado com a tendência
stalinista de controle ainda vigente no Partido.
Eu, ao contrário, achava que o Partido, apesar
de tudo, apesar de sua burocrática direção,
apesar do mandonismo, ainda era importante
no processo político brasileiro, representando
um projeto de luta ampla e aberta pela democracia, em contraposição à proposta de luta
armada, isolacionista e que, a essa altura, início
dos anos 70, já estava tragicamente derrotada.
Jean-Claude e eu fomos convidados, em 1970,
pela Comissão Estadual de Cinema de São Paulo,
para realizar uma série de três filmes sobre o

cinema paulista, chamada Panorama do Cinema
Paulista. Oficialmente a proposta era que eu dirigisse os filmes e Jean-Claude fizesse a pesquisa
e o roteiro. Mas nós, na verdade, fizemos tudo
juntos, num trabalho de parceria. Nós já
havíamos trabalhado juntos, na montagem do
Gamal, monitorados devidamente pelo Glauco
Mirko Laurelli. Agora o nome do Jean-Claude
não poderia aparecer nos letreiros da série do
Panorama: ele estava cassado pelo AI-5, junto
com inúmeros outros professores universitários.
Faço aqui, como tenho feito sempre que falo
desse trabalho e como consta do texto de minha
tese de doutoramento na USP em 1998, essa
correção de justiça, informando sobre essa
parceria que muito me honra tanto pelo respeito
quanto pela amizade que tenho pelo JeanClaude.
O primeiro filme da série foi o longa-metragem
Paulicéia Fantástica sobre os primórdios do cinema de São Paulo até os anos 30. O Jean-Claude
propunha uma busca de narrativas menos
comprometidas com o realismo, tentando
trabalhar com “significados”, impressões e
releitura de ícones. Com isso, tentava escapar
da condução da imagem pela relação de sua
origem com a história ou a política e nós
trabalhávamos o material histórico sem um

149

respeito hierático ao seu significado original próprio, na busca de uma espécie de ficção cinematográfica reinventada e que pudesse transmitir
uma visão mais sensorial desse passado. De certa
forma, eu fazia ali minha “transição”, trabalhando ainda - e à vontade - mais o nível
sensorial do que o histórico.
Mas apesar dessa busca, dessa fuga ao realismo,
o pensamento de Jean-Claude seguia tocado por
uma intensa racionalidade que - acho - ele gostaria de superar. E eu absorvia essa racionalidade
como quem estivesse no meio do deserto, mais
premido pela necessidade do que pela
suficiência...
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O resultado é um filme curioso, cheio de invenções, experimentações. Mas desagradou a muita
gente boa, como por exemplo o Paulo Emílio,
para quem nós devíamos, justamente, ter feito
o discurso do cinema enquanto história.
Também no Festival de Brasília eu tive que ouvir
de Grande Otelo, ao lado de elogios à beleza
do filme, a cobrança de mais informações...
históricas.
Seguindo essa linha, de trabalho, acho até que
nosso filme seguinte, o segundo da série, é ainda
mais carregado de objetividade, quase que uma
tese sobre o cinema brasileiro: o de que ele tenta

se firmar apoiado na força social de que pode
dispor: o povo brasileiro em sua ignorância e
miséria, já que a elite, que pode escolher, o
rejeita. O filme é jocoso, inventivo, provocador
e nós trabalhamos com atores que realizavam
certas representações, como o Antônio Fagundes, em seu primeiro filme, fazendo o inventário
ufanista sobre o tamanho da Companhia Americana de Filmes, contando o número de tijolos,
de telhas, o volume das caixas d’água.
Na época das filmagens, em 1970, destruía-se
tudo em São Paulo, que mais parecia um imenso
canteiro de obras. Então filmamos o Guarnieri
saindo de escombros urbanos enquanto contava
a melancólica história de um técnico que investiu
tudo o que tinha na Companhia Americana de
Filmes e que depois perdeu tudo, ficando com a
pilha de ações inúteis guardadas num precioso
guarda-jóias em casa, na “eterna esperança”
(título do filme) de um dia recuperar todo o
dinheiro perdido. No filme, a Companhia
Americana de Filmes, megalomaníaca, termina
pateticamente (como aconteceu de fato): só
produziu o filme Eterna Esperança (1940) sem
chegar a usar seu imenso estúdio, ao lado do
aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estúdio
que acabou virando supermercado. O terceiro
filme seria sobre a Vera Cruz.
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A repercussão política dos dois primeiros foi
ruim, a própria Comissão Estadual de Cinema
reclamava da ironia e houve gente capaz de
reclamar até mesmo das imagens de “soldados
barrigudos” nas cenas da revolução de 32, no
Paulicéia Fantástica.

152

Os detentores dos direitos dos filmes da Vera
Cruz naquela época (1971) eram os irmãos
Khouri (Walter Hugo e William). E eles não
queriam que nós fizéssemos o filme. Um dia, na
sala do produtor Galante, na Boca do Lixo, a
portas fechadas, Walter Hugo Khouri (19292003) e eu acertamos os ponteiros. Eu sempre
gostei do Khouri, nada tinha contra ele que era
um cineasta importante no Brasil. Ele só me
deixou claro que temia um filme com visão
crítica “destruidora” sobre a Vera Cruz, visão
que realmente era dominante entre os cineastas
do Cinema Novo (e não exatamente a minha).
Claro que minha conhecida coloração política
pesou, e muito.
O resultado é que Jean-Claude e eu fizemos
apenas um filme de montagem, expositivo,
usando as aberturas dos filmes e algumas cenas
escolhidas de cada um.
E ponto final. Eu nem considero aquilo um filme.
Mas apesar de tudo eu estava de bem com a

vida, cheio de projetos, com uma visão crítica
mais aguçada. E com uma disposição muito
grande de retomar minha carreira como documentarista, num projeto que representasse uma
clara oposição à imagem oficial do país, transmitida sistematicamente pela TV.
Meu desejo era mostrar o Brasil real, injusto,
silenciado durante a ditadura, uma visão oposta
ao mundo ilusório dos filmezinhos institucionais
e mesmo dos noticiários de TV, que mostravam
um país cordial, sem greves, sem miséria, sem
conflitos. A década de setenta começou para
mim com um ano de atraso, em 71.
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III - O Reencontro Com Meu País

01. O Hora da Notícia, na TV Cultura
Usando minha passagem para a França,
resultante do Prêmio Air-France, de Diretor
Revelação pelo Gamal, fui para Paris, ainda em
1971.
Havia uma certa efervescência em Paris, que saía
da ressaca de 68. Entre os exilados brasileiros,
começavam a circular idéias de superação do
projeto de luta armada. O clima era muito mais
descontraído e o assunto era tratado com
humor, novidade absoluta e sinal de maior liberdade diante do tema. Estava clara uma predisposição a uma revisão crítica da luta armada.
Isso acabou reforçando minha vontade de um
reencontro, de realizar um projeto iniciado no
Liberdade de Imprensa.
De volta ao Brasil, a boa surpresa: Vlado e
Fernando Jordão, de volta ao Brasil, depois de
uma temporada saudável em Londres, me convidam para um projeto que parecia feito para
mim: integrar o grupo que criava o telejornalismo da TV Cultura, com o programa diário
Hora da Notícia.
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Jordão seria o diretor, Vlado o editor e eu o repórter especial, com liberdade de trabalho que,
eles sabiam, estaria sempre voltado para as
questões sociais e políticas, com as limitações
que todos nós conhecíamos, afinal ainda
vivíamos sob o terror da era Médici. Do grupo
ainda fariam parte o Gabriel Romeiro (editor
internacional), o Fernando Morais, Anthony
Christo, Georges Bourdokan, entre outros.
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O projeto era muito bem articulado e mesmo
antecipatório, já que se baseava na idéia de que
era preciso reencontrar e reocupar os espaços
perdidos pela “inteligentzia” nesses quase dez
anos de ditadura, principalmente após o AI-5.
Era uma visão não mais somente crítica à luta
armada, mas uma proposta de ação política a
longo prazo, cotidiana, permanente, buscando
arejar a opinião pública com mais, melhores e
mais confiáveis informações, terreno até ali
dominado (e manipulado) inteiramente pela
ditadura.
Vale a pena reproduzir aqui trecho de minha
tese de doutoramento na USP, O Povo Fala,
defendida e aprovada com “Distinção e Louvor”,
em setembro/1998 (e publicada em livro pela
Editora Senac):

Um Cineasta na TV
“Num dia qualquer de 1972, entre as pautas
possíveis feitas pelo Chefe de Reportagem
(Anthony Christo) e pelo Fernando (Pacheco
Jordão), lá estava uma bem interessante:
Operação “Tira-da-Cama”. Era uma operação
militar de rotina, a invasão aparatosa de uma
favela, à noite, por soldados super-armados, cães
e cavalos, onde as pessoas eram tiradas das
camas para se identificarem. Eu me lembrava
de ter visto isso várias vezes nos programas
jornalísticos de TV e me lembrava da forma
repetitiva dessas reportagens violentas: a
câmera que seguia a invasão, do lado dos
policiais, a luz dos “sun-guns” de bateria estourando feito tiros nos olhos das pessoas, as portas
frágeis sendo arrombadas a pontapés. Os
cinegrafistas (repórteres cinematográficos, como
são chamados profissionalmente) faziam a coisa
como lhes parecia natural: eles estavam do lado
da polícia porque estavam, e pronto, não havia
motivos para dúvidas e nem questionamentos.
Também na vida eles estavam do lado do invasor
e viam os favelados com a mesma desconfiança
que os policiais. Eram imagens cruéis, sem crítica.
Pelo contrário, ajudavam a sedimentar o
preconceito e a identificar miséria com
marginalidade, questão social com questão
policial(...). Rememorando as imagens da
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chamada “Operação Tira-da-Cama”, que eu já
conhecia, pedi que o cinegrafista Adão Macieira
fosse, à noite, cobrir a operação. Que ele
filmasse tal como já estava acostumado. Ele
filmou e eu voltei ao local, no dia seguinte para
fazer um dos meus primeiros trabalhos na TV.
Filmei tudo de novo, agora sob o ponto de vista
dos favelados e gravei seus depoimentos. Os
depoimentos narravam, agora sob o ponto de
vista dos invadidos, a própria invasão, as luzes
cegando os olhos, os pontapés nas portas, os
gritos, os barracos marcados a giz com um “X”.
Outros depoimentos expunham suas vidas:
porque viviam ali, em que trabalhavam, revelando a incrível carga social de seus dramas. A
reportagem foi montada a partir desses
depoimentos, usando, na montagem, as
imagens captadas na noite anterior, invertendose, pois, a visão tradicional exposta nas TVs. As
imagens, antes de plena adesão à violência, se
tornavam denúncias tristes, chocantes”.
Nessa reportagem já se podia perceber,
claramente, a visão que nós tínhamos daquele
momento e de como eu absorvera as principais
idéias de Fernando e Vlado sobre jornalismo.
Havia ali, primeiro, uma inversão no sentido do
que é autoridade na informação. O regime
militar havia imposto à imprensa uma série de
dificuldades, alimentando a acomodação de

muitos aos releases oficiais que passavam, assim,
por verdadeiras fontes de informação. A
imponência e o poder (e o perigo) das autoridades institucionais levavam a Imprensa
também a tomá-los como autoridades de
informação. Se uma favela é invadida, a
autoridade é o invasor, e em seu nome falam o
Comandante da Polícia Militar ou o Secretário
de Segurança. A autoridade, na informação,
havia se confundido com a autoridade
institucional, da mesma maneira que o regime
confundia o governo com a nação (confusão
premeditada e que levava muitos incautos a
abraçarem bandeiras tipo “Brasil, ame-o ou
deixe-o” : se você estivesse contra o governo,
estaria contra a nação). Era preciso repor as
coisas no lugar, ouvir o afogado antes do teórico
ou da autoridade em afogamentos.
Feita a inversão, as autoridades passavam
simplesmente a ter uma opinião, quando era o
caso. E os especialistas podiam, se fosse o caso,
contar com um espaço para tentar alguma
explicação. O centro dramático da narrativa se
deslocava para aquele que vivia - e sofria - o
assunto tratado.
Isso, na TV, era de uma estranheza só, até
mesmo atemorizante, na agonia do início dos
anos setenta, contrastando radicalmente com
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as doces imagens produzidas e difundidas nas
TVs pelo regime militar.
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Uma outra reportagem, também das primeiras,
abriu uma série sobre a periferia de São Paulo.
Na pauta da Chefia de Reportagem lá estava:
“Laudo Natel (Governador nomeado) inaugura
Estação Elevatória de Tratamento de Esgotos”.
Trocamos algumas idéias, sempre o Vlado e o
Fernando - e fui com minha equipe (cinegrafista
Rubens Mainente, um auxiliar de som, um iluminador e o motorista), com a boa câmera CP, que
gravava o som na banda magnética do próprio
filme (o que permitia, apesar do defeito decorrente do deslocamento técnico do som, uma
montagem rápida do material já com o som,
para que a reportagem fosse ao ar no mesmo
dia). Na Estação Elevatória de Pinheiros,
filmamos (16 mm / bp) o Governador inaugurando e falando. Em sua fala, o gancho que eu
esperava: ele dizia que a obra atenderia aos
bairros com esgoto e que a maior parte da
cidade ainda não contava nem com água nem
com esgoto. Era o sinal e saímos dali com o rumo
certo desenhado em minha cabeça.
Para onde? perguntou o motorista. Para um
lugar bem legal, respondi. Morumbi? Não,
Jardim Maria Luísa (que eu já conhecia, no caminho do Lixão da Raposo Tavares).

Era a periferia desbragada, miséria absurda: nem
água, nem luz, nem esgoto, nem escolas, nem
asfalto nem esperança e nem nada.
A reportagem foi ao ar no mesmo dia, com o
Governador, com as imagens da periferia e as
falas dos moradores sobre o que era e por que
viver ali. O “gancho”, dado pelo Governador,
garantia a matéria. Nós contávamos também
com a vaidade do próprio Governador e o olhar
de seus acólitos direcionados para ele, o que
aumentava a possibilidade de não chamar a
atenção para o desenvolvimento dado ao
assunto.
Naquele dia descobri o que até hoje parece uma
ficção bem humorada: a diferença de posicionamento da câmera, nas mãos do cinegrafista,
diante da autoridade institucional e do povo.
Vi o cinegrafista se abaixando, com dificuldade,
para fazer imagens em “contra-plongée” do
Governador. Eu tinha como orientação (minha
mesmo) não dirigir demasiado o cinegrafista e,
vendo-o naquele esforço, apenas estranhei,
tomando aquilo como um exercício de
virtuosismo.
Só descobri a razão depois, ao filmar as pessoas
do povo: o cinegrafista aí erguia o corpo tudo o
que podia, colocando-se acima dos entre-
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vistados. Era só imaginar depois a montagem: a
autoridade institucional olhando para baixo
para ver o povo. E o povo, subalterno, visto de
cima, olhando para cima para ver a autoridade.
Era uma postura altamente ideológica, quase
que uma representação mesma das relações políticas vigentes no país naquele momento. De
onde vinha aquilo?
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Em vão tentei desvendar. Os cinegrafistas não
sabiam explicar, embora fosse uma postura
usual entre eles. Na verdade, achavam aquilo
natural. A partir desse dia eu ditei a regra da
democracia nas reportagens: a câmera estaria,
salvo ordem em contrário, sempre à mesma altura, ou seja, à altura do ombro do cinegrafista.
Nessas reportagens, feitas sempre com o olhar
de cineasta, o material era colhido em 16 mm
com banda magnética, usando uma câmera CP,
sonora. E muito raramente usávamos a moviola,
que exigia a transferência do som para uma fita
magnética 16 mm. O material filmado (em filme
positivo) era montado num visor com uma
cabeça magnética, o que dificultava incrivelmente o uso da montagem como elemento de
criação na estrutura do filme. Dificultava, mas
não impedia - e a habilidade do editor (Lalau),
ajudava, montando o que era qualificado como
“Sonoras” (entrevistas) e “Mudinhas” (imagens

que serviriam para cobrir parte das entrevistas
ou alguma fala do locutor ou algum som extra
e até mesmo música). O filme ia aos pedaços
para o estúdio, com as marcações de entrada e
saída (“deixas”, com momentos determinados
na imagem ou nas falas) para os locutores.
Assim, os locutores sabiam quando deviam falar,
até onde e quando apareceriam na tela e também os operadores de telecine sabiam quando
deviam “disparar” o pedaço de filme já deixado
no ponto. Nada muito diferente do que é hoje,
com o vídeo, nos telejornais, cujos scripts ainda
estão cheios de marcas tipo “sobe som” (quando
se aproveita o som do próprio material gravado),
etc., com um grande número de operações no
momento em que o programa vai ao ar (câmera
1/câmera 2/Off, etc) Para um cineasta, era um
tanto terrível montar o filme nessas condições
e vê-lo ir ao ar aos pedaços, como se a montagem final, na verdade, fosse feita na hora do
programa, ao vivo.
Mais terrível ainda era o fato de que, desta
forma, os filmes tinham uma existência efêmera,
só existindo na sua integridade naquele
momento mágico que ia das 9 às 9:30 horas da
noite. Depois disso, o filme desaparecia e dele
restavam fragmentos desordenados de imagens,
sem as locuções, sem os sons extras (eu consegui,
com apoio do Fernando Jordão, refazer a mon-
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tagem, de modo idêntico ao filme exibido, de
uma reportagem: Migrantes. E ganhei também
cópia kinoscopada de duas outras, Ônibus e
Pedreira que, contratipadas, isto é, copiadas
num negativo, passaram a circular como filme,
conservando, felizmente para a memória do
programa, as “cabeças” do telejornal, com os
apresentadores e a vinheta) Mas mesmo essas
dificuldades, que me pareciam, de início,
terríveis, tornaram-se desimportantes pelo
significado que o trabalho adquiria, acima da
precariedade, dentro de um programa ousado
para a época e de prestígio evidente, apesar das
baixas audiências da TV Cultura (O Hora da Notícia elevava instantaneamente a audiência da TV
às 9h00 horas, quando entrava no ar, passando
de praticamente zero para números tipo 3 ou 4

Cena de Ônibus

por cento, o que podia ser classificado como sucesso).
O fato é que, durante quase um ano, e cinco
ou seis vezes por semana, eu chegava à redação,
discutia um assunto que eu mesmo escolhia,
saia com minha equipe documentária (de reportagem...), filmava de manhã ou até mesmo
até o meio da tarde e voltava para a redação
com um autêntico documentário sobre um assunto, sistematicamente ligado à questão social. O material era revelado ali mesmo na TV
Cultura, enquanto eu quebrava a cabeça para
“armar” o filme, elaborando um mapa de montagem já com as falas eventuais dos locutores,
inclusive as “cabeças” (falas ao vivo, de apresentação).
Era, apesar de tudo, o cinema feito para a TV.
Eram pequenos documentários de 3, 4 e até de
7 minutos feitos num só dia por um profissional
de cinema que procurava enfrentar as questões
da narrativa, da câmera, do significado das
palavras e das imagens num filme. Não é atoa
que os filmes recuperados, Migrantes, Ônibus e
Pedreira tenham-se transformado em
verdadeiros sucessos de distribuição, quando
passaram a ser trabalhados pela Dinafilmes (distribuidora de filmes do Conselho Nacional de
Cineclubes).
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Não é também casual que a clientela desses filmes tenha sido composta por organizações que,
naquele momento, reapareciam, retomando a
discussão interrompida, por muitos anos, pelo
regime militar: sindicatos, clubes de mães, igreja, asociações de bairros, associações profissionais, diretórios de partidos, grêmios e centrosacadêmicos, etc., que viam nesses filmezinhos
uma visão dramática, carregada de conflitos, dos
problemas básicos que afligiam a população,
temas essenciais para qualquer mobilização de
massas e que não eram tratados (pelo menos
com a carga crítica devida) por nenhum outro
meio de comunicação.
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Esses dois anos de Hora da Notícia talvez tenham
sido os melhores anos de minha vida.

Cena de Pedreira

Pessoalmente eu estava super-estabilizado. Meus
filhos, do casamento com a Assunção, Fernando
(com 6 anos) e Vinicius (4 anos), estudavam nas
privilegiadas escolas “experimentais”, aliás, junto com os filhos de meus melhores amigos, os
casais Fernando Jordão/Fátima e Vlado/Clarice,
o que, além do trabalho na TV, propiciava um
relacionamento intenso de amizade entre nossos filhos.
A verdade é que eu me realizava integralmente
em meu trabalho na TV. Sentia que havia
retomado meu projeto de cineasta, abandonado
desde o Liberdade de Imprensa: um trabalho
documental e crítico, voltando minha câmera
para a verdadeira face das injustiças e da violência social no Brasil, dentro de um espaço
possível, limitado a ele, mas real, cotidiano, vivo.
No programa, aliás, eu desenvolvi uma verdadeira batalha contra o que julgo ser uma das
maiores mazelas da cultura brasileira e que,
desde aquela época, já inundava os meios de
comunicações: a redução dos fatos sociais a
simples questões policiais.
Era comum me ver chegar à redação com um
recorte na mão, alguma reportagem carregada
com esse viés terrível. Por exemplo, falando de
crianças, reportagens com manchetes do tipo
“meninos-bandidos atacam na feira” ou “mar-
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ginais ameaçam moradores”, etc. Meu sangue
fervia, eu sabia o que estava por trás desses estigmas. Reunia minha equipe e lá íamos nós tentar a “contra-informação”, isto é, a revelação
da cruel realidade dessas pessoas marginalizadas pelo modelo concentrador da política
econômica da ditadura militar. Filmávamos pela
manhã, montávamos à tarde e o pequeno
documentário era exibido no programa do dia,
às 21 horas.
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Assim nasceu, por exemplo, o filme Migrantes,
depois premiado como Melhor Filme na Jornada
de Curtas-Metragens, Bahia/73. Eu li num dos
jornais paulistas a notícia de que “moradores
do Parque D. Pedro (centro de São Paulo)

reclamavam da presença de marginais sob os
viadutos, exigindo a ação da polícia”. Em minha
cabeça, e emoção, o texto era lido como num
espelho, como o reverso. Mais uma vez a
questão social era tratada como questão de
polícia. Eu tinha absoluta certeza disso. Peguei
minha equipe e lá fomos nós.
Já descemos do carro, debaixo de um dos
viadutos, filmando. Ali estava uma família
acampada. Eu me aproximei ( filmando) e fui
recebido pelo chefe da família. Eu só perguntei:
“Quem são vocês?”Acostumadas à repressão
cotidiana, essas pessoas já se sentem no dever
de esclarecer tudo, sempre desconfiadas de
nossas intenções.
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O homem conta tudo, era migrante, vinha de
algum estado do Nordeste por falta absoluta
de trabalho por lá.
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Enquanto eu escutava, percebi que um rapaz,
tipo executivo, bem vestido, pasta na mão,
presenciava a cena. Por minha cabeça passou,
feito um corisco, a idéia de que a opinião daquele rapaz deveria ser a opinião comum da
classe média paulistana, bombardeada pela
intensa campanha ideológica iniciada pelo
então Prefeito Figueiredo Ferraz de que “a
cidade precisava parar”, evidentemente falando
da migração, principalmente o migrante
nordestino. Aproveitei uma “deixa” (intervalo
de fala, em entrevistas) e simplesmente girei o
microfone, posicionando-o de frente à boca do

rapaz. Isso foi o suficiente para que ele começasse a falar. Sua fala era o que eu esperava:
dizia que aquelas pessoas não deveriam ter
vindo para São Paulo, onde já é difícil o trabalho,
onde também há muita miséria, etc. O migrante,
claro, rebateu. Eu então passava o microfone
de um para o outro, registrando um embate ao
mesmo tempo cruel, sobre as condições de vida
no campo e na cidade, ao mesmo tempo
ideológico, sobre as idéias correntes sobre a
questão.
Eu considerava esse
tipo de trabalho um
embate político,
militante mesmo. E
não pensava em
mais nada, nem em
cinema, nem em
longa-metragem
algum.
Se meus amigos
Vlado e Jordão me
chamavam de repórter, eu tinha um
orgulho imenso de
dizer que não, eu
era um cineasta na
TV.

Era assim que eu me sentia. E era exatamente
assim que eu me sentia quando, por exemplo,
na falta de assunto, ia com minha equipe para
a rua e, sem dizer nada, expunha o microfone,
como uma oferta pública a quem quisesse falar.
Eram as reportagens Queixas e Reclamações. O
resultado era sempre de ótimos depoimentos,
revelações de um Brasil que a ditadura tentava
ocultar da opinião pública. E, ao mesmo tempo,
a revelação de falta de canais de comunicação
entre a população e os poderes instituídos.
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Ou então como no dia em que chegou à redação
o telex com a informação da “eleição do
ditador”, ou seja a indicação do general Ernesto
Geisel como candidato à sua sucessão, indicação
feita pelo então Presidente General Emilio
Garrastazu Médici.
Com o frisson característico de quem era tomado
por uma idéia, levei minha equipe para uma rua
movimentada da Lapa. Montada a câmera, eu
ia parando as pessoas e dava para elas cópia do
telex. As pessoas liam o texto com a dificuldade
própria de leituras populares, gaguejando ainda
mais para ler o nome do desconhecido Geisel.
E, uma após outra, operários, donas-de-casa,
estudantes, iam tendo a mesma reação de medo
da própria leitura, dando olhadelas para mim
ou para a câmera, muitas vezes interrompendo

a leitura logo que percebiam o conteúdo do texto. Depois, diante de minha pergunta sobre o
que achavam daquilo, simplesmente desconversavam e saiam em seus reveladores silêncios.
A reportagem, acho que com uns quatro minutos, foi ao ar com essa mesma estrutura narrativa, com os apresentadores abrindo num
dissimulado encaminhamento: “O Presidente
Médici indicou hoje o General Ernesto Geisel como seu sucessor na Presidência da República.
Nossa reportagem foi à rua ouvir a opinião dos
paulistanos”.
Me lembrei agora que pusemos no ar, no Hora
da Notícia, apesar de todas as dificuldades, os
metalúrgicos do ABC, antes mesmo de que se
conhecesse o Lula, em 1973. E o próprio Lula,
nos primórdios de seu movimento que marcaria
tanto a história política brasileira. Numa
primeira reportagem sobre o ABC, feita por
mim, o entrevistado foi o líder sindical Paulo
Vidal, então presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e que,
na mesma época, me havia concedido uma
entrevista que transformei no artigo Quem
precisava ver não vê sobre o cinema político, na
revista Visão, em 1973 (artigo que depois, xerocado, circulou pela universidade como tema de
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discussão). Paulo Vidal, na reportagem para o
Hora da Notícia, explicava os motivos das queixas
dos operários e defendia um programa de luta
contra os baixos salários pagos pelas multinacionais, luta que batia de frente contra a
política de arrocho salarial do regime.
Numa segunda reportagem, também feita por
mim, na ausência do Paulo Vidal, o depoimento
é de um dos diretores, Luis Inácio da Silva, o
Lula, no que, provavelmente, foi seu primeiro
depoimento para a TV.
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É preciso dizer que dentro da TV nem tudo eram
rosas. Muito pelo contrário. A pressão política
contra o noticiário, contra nós, sempre foi muito
grande, não só por causa das sistematicamente
ruins repercussões de meu trabalho como, em
geral, por causa de nossas idéias e do vivíssimo
noticiário internacional (editado por Gabriel
Romeiro), que falava, todos os dias, da guerra
do Vietnã, de greves em outros países, da crise
do Chile antes e depois do golpe e da morte do
Presidente Salvador Allende, de manifestações
estudantis... em outros países.
O noticiário internacional estabelecia assim um
paralelo com o noticiário nacional e, em particular, com o meu trabalho, evidenciando, sem
nunca explicitar esse objetivo, a luta em todo o
mundo pela liberdade.

A pressão sobre meu trabalho era permanente
e vinha das mais diversas maneiras. O Presidente
da Fundação Padre Anchieta (detentora da TV
Cultura) era o Professor Guimarães Ferri, da USP,
aliás, meu colega de Escola de Comunicações e
Artes e que um dia me ameaçou com o famoso
477, o artigo que permitia a exclusão de professores acusados de subversão. Ferri e a diretora
cultural pressionavam o Fernando Jordão, se
queixando de que eu teimava, desde a primeira
reportagem, em mostrar pessoas “mal-vestidas”,
“sem dentes” e que “não sabiam falar”. Chegaram mesmo a sugerir que um editor me acompanhasse para que eu escolhesse pessoas mais
adequadas.
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Quando foi ao ar a reportagem Migrantes (que
gerou o filme premiado em Salvador), a diretora
cultural disse ao Fernando que eu “não tinha
jeito mesmo e que nem entrevistar eu sabia,
tendo sido necessário a intervenção de um rapaz
(o executivo de pastinha) para fazer as perguntas...”
As pressões contra mim e contra o Hora da
Notícia costumavam vir com origem marcada:
sempre havia algum assessor do governador que
reclamava, a mulher de um militar, pessoas
“indiretas”, observadores dos comportamentos
políticos da sociedade, verdadeiras vigias da

ditadura que transmitiam à direção da TV seu
descontentamento com relação ao nosso
trabalho.
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Não posso me esquecer do dia em que fui ao
ITA ( Instituto Tecnológico da Aeronáutica) para
uma reportagem sobre tecnologia de satélites.
Ali estavam repórteres de todas as TVs e jornais
ouvindo e gravando a fala do militar que
expunha o processo de aquisição de tecnologia
norte-americana. Os repórteres faziam perguntas, o clima era de oba-oba e eu, cauteloso,
fui ficando para o fim. Minha pergunta gelou o
ambiente: eu perguntei se isso não criava um
problema de dependência tecnológica. O militar
me encarou e, para que todo mundo ouvisse,
soltou sua condenação: “Vejam vocês, todo
mundo aqui com uma visão positiva e justamente da TV do Estado é que vem a crítica”.
Essa era a visão que as autoridades institucionais
tinham de nós. Um dos diretores da TV Cultura,
deixou isso claro, em sua queixa: “a gente assiste
os outros telejornais, o mundo é cor de rosa.
Assiste o da TV Cultura, o mundo é negro”.
E, claro, havia a terrível censura, a do Departamento de Censura da Policia Federal. Nós
tínhamos um mural, que denominamos de
“Mural de Proibições”, onde pregávamos os
bilhetes com as determinações da Censura. As
ordens eram transmitida pelo telefone por uma

Dra. Sueli e geralmente atendidas pelo revoltado Fernando Morais que, em vão, pedia para
que a censura viesse por escrito, pedido sempre
negado. A censura proibia desde cobertura de
acontecimentos, como proibia assuntos ou
mesmo a divulgação de opiniões de militares e
políticos do próprio governo.
Várias vezes eu fui alvo desse corte abortivo.
Algumas vezes antes de filmar, outras depois
do material já filmado, quando eu era informado da proibição logo à chegada na redação,
como no caso da greve de motoristas. Outras
vezes eu era proibido de fazer a “suite”, ou seja
a continuação de alguma reportagem que
merecia uma continuação, como nos casos de
uma reportagem sobre loteamentos clandestinos e outra sobre a poluição na cidade de Perus
provocada pela branca poeira da indústria de
cimento. Nesse último caso eu reagi como era
meu costume, inventando um “troco”. Fui para
Campinas e fiz uma reportagem sobre a poluição
provocada por uma indústria de pneus. O apresentador, Fábio Peres, apresentava a matéria
com um pacotinho do pó que ele despejava
sobre a mesa enquanto anunciava: “Desta vez
o pó é preto”. O problema, para os censores de
todos os tipos, é que todas essas matérias, qualquer que fosse o assunto, traziam sempre uma
carga para eles indesejável de denúncia social,
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o retrato da miséria brasileira e isso é justamente o que incomodava.
Mas a pressão foi crescendo e, pouco a pouco,
foi nos jogando na crise. Eu logo fui proibido
de filmar, passei um tempo só orientando os repórteres. Foi a maneira de me segurar, já que a
direção da TV exigia minha cabeça. Depois,
devagar, sem alarde, fui voltando.
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Nós sabíamos muito bem, desde o início, das dificuldades que enfrentaríamos, mas o projeto era
tão generoso que nós só pensávamos nas
vitórias. O programa era organizado de forma
contida, um tanto tradicional, como se isso
delimitasse o tamanho de nosso vôo e o controle
sobre ele. Era preciso dar um passo, ocupar espaços vazios, gerar informações além do controle institucional.
Sou demasiadamente apaixonado pelo que
fizemos e, quem sabe, a paixão me torne cego.
Mas não, havia lucidez, sim, naquele momento,
embora eu tenda a achar que o êxito de nosso
trabalho, ao longo do breve tempo de existência
do programa, tivesse nos cegado gradativamente, fazendo-nos perder o medo e subestimar
o poder de violência e morte de que era capaz
o regime, como se deu em nossa expulsão, dois
anos depois de lançado o programa e, um ano

depois, com a trágica e, até hoje, e para sempre, inaceitável, perda do amigo Vlado.
A linha de ação traçada pressupunha nossa
exposição pessoal aberta, sem cartas ocultas,
como pessoas de endereço certo e que exerciam
sua profissão como qualquer cidadão numa
sociedade que deveria respeitar os princípios básicos da cidadania. Defendíamos nosso trabalho
assim, como um trabalho pleno de legalidade,
feito por profissionais que procuravam,
“simplesmente”, exercer sua profissão, no caso,
de informar o público, desvendar os nós e os
acontecimentos de nossa vida social e política.
Era preciso romper com a clandestinidade, em
todos os seus sentidos: a clandestinidade criava,
por parte do governo, uma repressão cega, que
atingia não só a esquerda mas o conjunto da
sociedade, amedrontando-a e colocando-a
contra a oposição. Dentro da oposição, a
clandestinidade alimentava uma cegueira de
certa maneira irresponsável de quem a exercia,
um anonimato inalcançável pela opinião pública, renitente às mudanças, num momento em
que era evidente a necessidade de mudanças
na ação política das oposições.
A estrutura tradicional do programa, elaborada
basicamente pelo Fernando, servia também a
isso, atendia à visão de que mesmo as estruturas
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tradicionais estavam esvaziadas de conteúdo e
seria possível, sem o risco de alterá-las, inflá-las
de novos conteúdos. Que dentro dessa limitação
tentássemos os vôos possíveis da imaginação,
até, quem sabe, que a estrutura conservadora
se transformasse numa prisão, obrigando-nos a
uma revisão que não tivemos tempo sequer de
pensar em fazer: em pouco mais de um ano já
não tínhamos como responder ao constante
ataque, vindo de todos os escalões do governo
e dos setores mais conservadores da sociedade,
contra nosso trabalho. Com um ano e meio de
programa, e de crises, nos vimos inviabilizados.
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O processo foi rápido, uma intervenção, com a
demissão do Fernando Jordão e depois a do
chefe de reportagem, Georges Bourdokan, e do
Narciso Kalili que agora integrava o grupo.
E depois seria a minha vez. E a do Vlado, liquidando assim com o programa e, certamente,
encerrando o período mais rico de nossa vida
profissional.

02. O Globo Repórter
Depois do traumático fim de nosso trabalho no
Hora da Notícia, ainda em 1974, Fernando
(Pacheco Jordâo) e eu fomos contratados pela
TV Globo de São Paulo. Fernando, como editor
do Jornal Nacional e eu como editor de Especiais
chefiando um setor criado para me encaixar, o
Setor de Reportagens Especiais de São Paulo
(que depois seria assumido pelo Fernando como
uma divisão do Departamento de Jornalismo).
Essas contratações, somadas à contratação de
Gabriel Romeiro (ex-editor internacional do
Hora da Notícia) para o jornalismo da TV Bandeirantes, não deixavam de ser sintomáticas de
mudanças nas TVs.
Afinal, todos nós acabávamos de sair, de certa
forma chamuscados, de uma experiência tachada como contestatória e, até mesmo, de subversiva.
No caso da Globo, o Jornal Nacional, uma das
peças básicas de sua política de programação,
mantinha uma linha extremamente conservadora, diversionista mesmo, a mesma linha que
permitira ao General Médici dizer que via, pela
TV, um país em paz , sem conflitos, num mundo
assolado pelas guerras e lutas de classes.

181

182

O Jornal, para agravar a questão, permanecia
ainda aberto a “editoriais” lidos com trabalhada
seriedade e convicção pelos apresentadores, editoriais que transmitiam o pensamento oficial do
governo militar ou, como em muitas ocasiões,
não passavam de contundentes alertas aos
opositores, quando não ameaças diretas. Mas o
país entrava numa nova era, anunciada em comedidos comentários na imprensa e na política:
a era Geisel, ainda em fase de gestação a partir
da indicação do General Ernesto Geisel como
sucessor de Médici na Presidência da República,
tendo como ideólogo o General Golbery do
Couto e Silva, criador do SNI (Serviço Nacional
de Informações) e teórico de uma geopolítica
militar, apontado como um dos idealizadores
da abertura política na controlada forma “lenta,
gradual e segura” que se anunciou nos primeiros
momentos do governo Geisel. Com isso, podese inferir que o fechado sistema de TV brasileiro,
conivente e oportunista, passasse a se preparar
para essa abertura, sensível à crescente
expectativa da sociedade por esse tempo de paz
e respeito aos cidadãos, sentimento coincidente
com o fim do “milagre econômico” e início de
uma crise econômica profundamente agravada
pela crise do petróleo.
O fato é que, nesse caldo em que se misturaram
simples desejos, esperanças e também mudanças

importantes na política e na economia - o sentimento de mudança pareceu se inflar e encorajar amplos setores da sociedade a trabalhar contando com a “abertura” como um fato consumado. O desejo talvez tenha se adiantado demasiado aos fatos, como se veria depois. Mas
houve uma mudança.
O ano de 1974 era um ano de eleições e as
eleições, de qualquer maneira, mesmo sob uma
ditadura, acabam reacendendo o desejo do
diálogo, da exposição de idéias, de liberdade.
O General Ernesto Geisel, indicado por Médici,
seria eleito sem problemas no controladíssimo
Colégio Eleitoral. É difícil dizer, com certeza, se
essa mudança, ou “esperança de mudança”, se
refletia de fato no ambiente das TVs. Nossa
contratação parecia um sinal, pois nosso
trabalho era conhecido e, se não fosse para
aceitá-lo, para que nos contratariam? Para
aproveitar nossa capacidade puramente técnica?
- essa não parecia uma resposta adequada. Eu,
pelo menos, nunca tive o perfil de um técnico,
sendo, pelo contrário, avesso às questões
técnicas de minha profissão.
Haveria a esperança de que, ali, num ambiente
mais controlado, pudéssemos prosseguir nossa
experiência na TV Cultura de uma forma mais
controlada?
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Não sei dizer, ao certo. Apenas guardo a sensação de uma queda para o alto, ou seja, expelido de uma pequena TV para, quase que
imediatamente após, ser contratado para dirigir um setor de especiais da maior empresa de
TV brasileira.
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03. O Povo Fala
Fernando (Pacheco Jordâo) e eu levávamos (para
o Jornalismo da TV Globo/SP) idéias diferentes,
novas, para o noticiário e para as reportagens.
Era engraçado ver como essas novidades eram
recebidas. Uma dessas mudanças, a mais significativa, era a questão do povo na TV. O povo, tal
como nós entendíamos, isto é, a população
majoritária brasileira, mergulhada em suas dificuldades, renda miserável, terríveis problemas
de habitação, saúde, educação, transporte, etc.
- esse povo estava ausente dos noticiários. E nós
queríamos recolocá-lo lá, fazer que sua imagem,
coincidente com o que pensávamos ser a
imagem do Brasil real, ocupasse a tela elitista e
ilusória dos aparelhos de Tv.
Esse projeto contrastava, muitas vezes de forma
até mesmo cômica, com os hábitos do jornalismo, onde predominavam profissionais
marcados pela baixa informação, pouco ou nada
críticos, viciados na cocaína dos releases e das
informações “off the record”. Para a quase totalidade dos repórteres, o mundo das notícias era
suficientemente estreito para não englobar a
questão social. O universo-fonte priviliegiado
eram as autoridades, não aquelas de um
jornalismo verdadeiro, mas as autoridadesinstitucionais, de quem os repórteres logo se
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tornavam íntimos, o ego sabiamente massageados permanentemente por aqueles que detinham o poder político. O nobre, então era entrevistar alguém importante, não somente
políticos e autoridades institucionais mas,
autoridades de qualquer espécie, desde que da
elite e famosos. O interesse meu e do Fernando
criava uma situação que acabei retratando em
meu filme A Próxima Vítima filmado em 82,
usando, aliás, a própria redação da Globo/SP
como cenário.
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No filme, o repórter representado por Antônio
Fagundes chega tarde à redação, quando todos
os assuntos nobres já haviam sido distribuídos,
restando a ele uma pauta rejeitada por todos,
carregada da questão social: os assassinatos num
bairro pobre de São Paulo. Sem opção, o repórter acaba mergulhado na miséria e na violência
da sociedade brasileira. Era assim. Quem podia,
abocanhava logo as entrevistas e os assuntos
nobres. Os outros, sem opção, ficavam com os
assuntos “menores”, onde se incluía o povo.
A visão que eu e Fernando levamos para a Globo
era, como já disse, a visão de uma democratização da tela e de interesse pelos reais
problemas da sociedade, em contraposição às
fantasias institucionais e à alienação dos noticiários até aquele momento.

Não era esse exatamente o prato de preferência da direção nacional do jornalismo e nem da
imensa maioria dos profissionais com que trabalhávamos. Tivemos imensa dificuldade em
implantar os primeiros traços de mudança, que
acabaram se tornando mais claros só em nosso
trabalho no Globo Repórter, para onde foi o
Fernando também, depois de esgotada sua
capacidade de negociação no Jornal Nacional.
Pois bem. Diante de nossas idéias, de nosso
passado na TV Cultura e instruídos pelo Chefe
de Reportagem Laerte Mangini (profissional
super-eficiente mas alheio às nossas preocupações), os repórteres tratavam de enfiar, em
qualquer reportagem, imagens de povo ou
inúteis entrevistas com populares. Com isso
esperavam cumprir seus papéis nas mudanças
propostas.
O povo entrava assim, de coadjuvante, muitas
vezes em situações ridículas, como enxertos que
serviam apenas como álibi e, muitas vezes, como
temperos, conservando-se intactos os velhos
conceitos de autoridade e de hierarquia. As reportagens, então, traziam a autoridade e o
especialista falando a sério sobre o que julgavam
entender, enquanto o povo, como muitas vezes,
encantoado diante da opressiva câmera e da
pergunta do repórter, dava o sal da reportagem
dizendo qualquer asneira que só ajudava a
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sedimentar o elitismo e a visão de pasmaceira
social. Era o que chamavam de “povo fala”. A
expressão transformava-se num jargão jornalístico da pior espécie, apontada nas pautas como
uma determinação, uma excentricidade que
agradaria a mim e ao Fernando.
O povo, desqualificado, servia assim de tempero.
E era tal o descaso que só com nossa participação
as pessoas (os “populares”) passaram a ser
identificados na tela. Antes só havia identificações para autoridades institucionais e os
famosos “especialistas”.
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De qualquer maneira Fernando e eu dávamos o
sangue na Globo/SP. O Fernando enfrentando
a pesadíssima barra de editar o Jornal Nacional,
com a carga de institucional que o programa
carregava. Barra como no dia em que Fernando
recebeu ordens de filmar o ex-deputado Marco
Antonio Coelho na prisão.
O governo militar queria provar, com essas imagens, que eram mentirosas as denúncias de
tortura sofridas pelo ex-deputado e militante
comunista. As imagens eram, na verdade, terríveis e assim foram para o ar, mais denunciando
do que negando as torturas.

Eu conhecia o Marco Antonio Coelho desde os
anos 60, como militante do PCB. O Marco, que
chamávamos de “Jaques”, o nome de clandestinidade, me deu assistência numa época, depois
de 64. Era e é uma pessoa admirável, de pensamento ágil e inteligente, sempre bemhumorado e aberto, de comportamento completamente democrático, com uma visão lúcida a
respeito da luta pela redemocratização do país
pela via de uma política ampla, sem radicalismos.
Eu sempre o achei um dos melhores quadros do
partido, longe daquele besteirol proletarista da
maioria dos dirigentes. E ali estava ele agora,
naquelas imagens chocantes, o preso político
visivelmente castigado pelas torturas, extremamente magro, mal conseguindo se manter de
pé. Até hoje me pergunto como a repressão
deixou ir ao ar aquela imagem tão terrivelmente
denunciadora.
Designado para criar um setor de Reportagens
Especiais, formei minha equipe contratando dois
cineastas (Penna Filho e Wagner Carvalho) e
uma repórter, nada menos que a Marília Gabriela em começo de carreira. Nós tínhamos
apenas uma sala e produzíamos especiais para
tudo: Domingo Gente, Esporte Espetacular,
Fantástico, Globo Repórter, além de especiais
esporádicos.
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Eu procurava retomar meu trabalho interrompido na TV Cultura, mas com a idéia de um salto. Afinal era a Globo, com mais recursos e muito mais audiência, agora nacional. E os filmes
agora poderiam ser de metragem maior do que
os pequenos filmes do Hora da Notícia.
Comecei meu trabalho realizando um documentário sobre transportes urbanos em São Paulo.
O filme A Batalha dos Transportes, com uma
narrativa violenta, mostra a loucura e a miséria
do transporte urbano, o drama de passageiros
e de motoristas, numa montagem frenética
inspirada mesmo no caos das ruas de São Paulo.
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O filme deveria ser encaixado num Globo Repórter Atualidade, que apresentava três documentários de até 15 minutos. O Atualidade era apresentado uma vez por mês (e nas outras semanas,
o programa constava de um só documentário).
Nós estávamos em setembro de 74, ano eleitoral
às vésperas das eleições e na ante-véspera da
sucessão presidencial, a posse do General Geisel.
Resultado: passavam-se os dias, as semanas e
nada do programa ir ao ar. Eu começava mal.
Pressionei tudo o que eu podia, falando com o
diretor do programa, Paulo Gil Soares e com o
diretor do jornalismo da Globo, Armando

Nogueira. O problema era a proximidade das
eleições e o temor de exibir um filme com as
imagens e a visão de A Batalha dos Transportes.
Passadas as eleições, no entanto, o problema
persistia. Pressionado, o Armando encontrou
uma idéia: criar um espaço só para São Paulo,
dentro do Globo Repórter Atualidade.
Assim o filme acabou sendo veiculado só para
São Paulo. E outros também, como A Escola de
40 mil Ruas, filme que provocou a abertura à
imprensa, pela primeira vez, da Febem. A
Escola... foi depois convidado e participou do
festival de Oberhausen, na Alemanha. No caso
desse filme, a desculpa era a de que o filme
(problema do menor) refletia um problema só
paulista... No lugar de meu filme, os espectadores dos outros estados viram o filme O Caso
Lou, a dignificante e universal história da moça
que matou seu namorado no Rio.
A repercussão em São Paulo, no entanto foi
compensatória, com elogios gerais. Helena
Silveira, talvez uma das primeiras jornalistas a
exercer uma saudável crítica à TV, usou todo o
seu Helena Silveira vê TV do dia com um rasgado elogio, até mesmo um certo espanto diante
do filme: “Terça-feira, o Globo Repórter
Atualidade resolveu vasculhar com suas
câmeras, as quarenta mil ruas da cidade(...)
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Quarenta mil ruas e quantos destinos? As
câmeras investigaram becos, sarjetas. Fizeram
um inventário de misérias. Não foi um programa propriamente digestivo.”
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IV - De volta ao Cinema
01. A Abertura
Os problemas enfrentados, logo de cara, na Globo,
acabaram por me fazer pensar no retorno ao cinema. Eu tinha a sensação de que, mais uma vez, meu
trabalho na TV se encerraria num ciclo de crise.
E os bons tempos da “militância” haviam se esgotado, com o fim do Hora da Notícia. Agora a
batalha maior era do lado de nossa própria trincheira: a batalha por fazer e por ser exibido.
Apesar desse início problemático, realizei ali
vários documentários de que me orgulho muito,
para os mais diversos programas da Globo.
Por exemplo fiz, para o Esporte Espetacular, o
especial O Jogo do Poder, em 75, sobre as eleições para presidente do Corinthians, tendo como
principais candidatos os eternos e folclóricos
Wadih Helou e Vicente Mateus. O filme evidencia uma contradição bem brasileira da época:
uma torcida imensa que só podia torcer, não
votar, já que só os sócios, uma espécie de “colégio eleitoral”, tinham esse direito.
O gratificante do filme é que ele fazia uma espécie de retrato político da história do clube e
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com o charme de ser exibido no dia da eleição
corinthiana. A repercussão, como acontecia realmente com todo meu trabalho, foi excelente.
O crítico Ari Torres, do Última Hora, depois de
criticar o vazio geral dos programas jornalísticos, aponta O Jogo do Poder como exceção:
“(...) a reportagem foi um momento importante do telejornalismo, na medida em que demonstrou como um fato pode ser tratado em
linguagem de televisão, transformando-se em
espetáculo e sem perder as características informativas”.
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Na Revista Veja, o crítico Renato de Moraes,
também depois de criticar o vazio dos noticiários
sobre esporte, elogia: “O Jogo do Poder, apresentado dia 22 passado dentro do programa
Esporte Espetacular, da Rede Globo, parece uma
tentativa inédita de penetrar na densa, obscura
área político-social que envolve o futebol. (...)
Fugazes imagens, conduzidas num estilo seco,
desnudam interesses que o clima feérico das
eleições talvez oculte da imensa massa de
torcedores do clube paulista: por trás da
importância afetiva que o cargo oferece, há uma
incontida ambição pelo poder político(...).
Manipulados, os torcedores apenas gritam,
sofrem pela ausência de títulos há vinte anos,
mas não influem nem decidem.”

Quanto aos repórteres que trabalharam sob
minha orientação, me lembro da Marília Gabriela fazendo reportagem, para o Fantástico, sobre a construção da barragem de São Simão, que
era, sem dúvida, uma das maravilhas de nossa
natureza. No meio do Rio Paranaíba nascia um
canal de poucos metros e a água ia se despencando pelas laterais do canal, em quilômetros
de cachoeira até que todo o rio corria dentro
do canal, como uma espuma de grande
violência. Eu conhecia essa maravilha desde
criança porque o município era Ituiutaba, minha
terra natal. E muitas vezes fui lá com meu pai,
acompanhando-o nas pescarias, ali era o paraíso
dos dourados. Por isso pedi a reportagem para
Marília Gabriela, mas a Marília chiava era com
as orientações do Fantástico, pedindo “emoção”
na reportagem, gente emocionada, olhos
lacrimejantes, chorando a perda do canal...
Para o Fantástico, fiz dois filmes completamente
fora do ideário alienado do programa. O primeiro chamava-se O Lenhador de Automóveis,
a história de um homem que vivia de desmanchar carros com o machado, vendendo as peças
usadas. O filme retratava o comércio de material
usado e acabava desembocando nos catadores
de lixo (o lixão da Raposo Tavares) com sua
miséria e tudo, em pleno Fantástico, o show da
vida.
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De certa forma eu fiz ali o primeiro filme
inacabado de nosso grupo Kuatro, justamente
sobre os catadores do mesmo lixão.
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O outro filme foi Vidreiros, sobre os trabalha-dores na indústria de vidros, mostrando
suas técnicas e o aprendizado, do artesanato
aos processos industriais. Mas no fundo, por
trás do lirismo vítreo das cenas do programa,
estava outra questão menos tangível: os vidreiros, naquele momento, discutiam a questão salarial e ameaçavam com uma greve em
plena era do arrocho salarial e sob a ameaça
repressiva do regime militar, agora sob o
mando do general Ernesto Geisel. O Fantástico parecia desconfortável carregando essas
estranhezas.
Mas o trabalho que julgo mais importante dessa
fase ainda estava por ser feito.
O ano de 75 começava sob uma promessa tênue
de abertura política, em parte como resultado
da vitória da oposição nas eleições parlamentares de 74. A idéia de abertura política
vinha, no entanto, com qualificação restritiva
de “lenta, gradual e segura”, como dizia Geisel.
Não que a ditadura parecesse disposta a
amaciar. O General Geisel continuava a exercer
o viés militar de inundar nossas telas de TV com

seus horrores: a cara do general-presidente
anunciando medidas duras, cassações e ameaças aos “pescadores de águas turvas”.
Os setores mais duros do regime, ligados diretamente à repressão, pareciam agora desnorteados, desconfortáveis diante da mínima expectativa de uma também mínima abertura política.
O país era um caldeirão de idéias refreadas,
acontecimentos ocultados, verdades reprimidas, torturas, medos, vidas perdidas, dores,
notícias suprimidas a força. Qualquer mínima
abertura seria perigosa demais, deviam julgar os habitantes dos porões da ditadura. E
esses, na falta de verdadeiros inimigos, passaram a atacar as sombras: os intelectuais, os
professores, os jornalistas. O próprio Geisel
não escapou a esse ataque, tendo que reagir
duro, até mesmo demitindo seu Ministro do
Exército numa operação tipicamente antigolpe.
Por outro lado, era nítida a retomada da ação
política por parte de amplos setores da sociedade. Eu sentia isso, como cineasta, vendo a crescente circulação de meus filmes, os pequenos
filmes feitos ainda para o Hora da Notícia, como
Ônibus, Pedreira e Migrantes.
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Os filmes eram solicitados para encontros e debates em clubes, associações de bairros, sindicatos, igrejas.
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Uma cópia de Ônibus, que mostrava a miséria
do transporte urbano em SP (1973), chegou a
ser comprada por um religioso de Osasco. A cópia foi usada por meses, na preparação de um
movimento amplo e de massa (com gente nas
ruas, etc.) pela melhoria do transporte público
na região. Pedreira era muito usado para discutir
a questão candente da segurança no trabalho,
questão que, como tantas outras, era tratada
como assunto indevido pelos empresários, esses
os grandes beneficiados pelo medo reinante
entre os trabalhadores. E o Migrantes, claro, por
centenas de organizações de migrantes nordestinos em São Paulo, além de sindicatos e
igrejas, onde recomeçava-se a falar da questão
social.
De certa forma, essa mínima possibilidade de
abertura, com a visibilidade, também mínima
dos movimentos sociais - esse pouco nos alentava
e, aos poucos, ia nos fazendo abrir a guarda,
ousar mais. Claro, vendo hoje, depois de tudo
passado, vejo como isso tornava perigoso o ano
de 75. Antes de sair de cena, antes de promover
a tão controlada abertura, a ditadura quis ainda
marcar sua presença entre nós, registrar sua for-

ça, sua irracionalidade, como uma espécie de
aviso, assassinando brutalmente uma pessoa de
vida aberta, absolutamente anti-clandestina,
generosa, como se a mão do opressor buscasse
justamente isso, para atingir a sociedade com o
máximo do espanto e da dor.
Nada mais doloroso podia acontecer nesse ano
do que a perda de meu amigo Vladimir Herzog,
o Vlado.
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02. Vlado
Em 1975, enquanto Fernando Jordão e eu trabalhávamos na Globo, Vlado estava fora da TV,
depois de demitido da TV Cultura. Um ano antes,
Assunção e eu havíamos criado uma produtora
de cinema, a Raiz, que começou produzindo
alguns filmes sobre meio-ambiente, conseguidos
pelo meu antigo companheiro de Hora da Notícia, o Anthony Christo, agora na área de
comunicações da Cetesb, a empresa paulista do
meio ambiente. Os filmes foram O Rio Paraíba,
dirigido por Reinaldo Volpato, e Um Rio Morre
na Cidade, sobre o Tietê, dirigido pelo Ramalho.
A criação da Raiz mostra como eu estava, de
novo, de olho no cinema, sentindo que minha
experiência na TV se aproximava de um limite.
O Vlado tinha uma ligação com o cinema
anterior mesmo à minha, embora ele tivesse
seguido sua carreira como jornalista. Em 63, por
exemplo, quando eu me iniciava no Grupo
Kuatro, ele fazia um curso no Rio, com o cineasta
Arne Sucksdorff (1917-2001), curso que ajudou
a desenvolver várias carreiras de uma segunda
geração do Cinema Novo. Como resultado desse
curso, Vlado chegou a fazer um filme, o documentário Marimbás, sobre pescadores de uma
praia do Rio. Vlado, desempregado, fora da TV,
também volta a sonhar com o cinema.
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Sua primeira incursão foi a de se tornar sócio da
Raiz, usando parte do que recebera do Fundo de
Garantia. Eu gostava da idéia mas a Assunção, mais
realista, achava que era absurdo o Vlado gastar
dinheiro numa atividade na qual a gente tinha
sempre que batalhar para trabalhar. Convencemos
o Vlado a não entrar para a Raiz e ele resolveu
que desenvolveria alguns trabalhos conosco. Um
deles era para um filme sobre Canudos. Ele faria a
pesquisa e o roteiro para que eu dirigisse. Vlado
chegou a viajar para a Bahia, fotografou, gravou
depoimentos, mas o projeto foi ficando na gaveta, à espera de alguma chance de produção.
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Eu, já com um pé no cinema, preparava o projeto
de meu novo longa-metragem, seis anos depois
de Gamal. O filme seria Doramundo, uma adaptação do romance do paulista Geraldo Ferraz.
E o roteirista seria o Vlado. Ele começou o trabalho, gravando depoimentos na cidade ferroviária de Paranapiacaba, onde se deram os fatos
que estavam na origem do romance, ou seja,
uma série de assassinatos anônimos em meio à
permanente neblina.
Quando começava a alinhavar o roteiro, já
esboçado, Vlado recebeu um convite inesperado, contrariando o trajeto de cinema que
ele buscava traçar a partir de Canudos (projeto

que ele planejava dirigir) e Doramundo. O convite era para reconstruir o programa Hora da
Notícia, na TV Cultura. É que as mudanças políticas na área federal, com a posse de Geisel e o
anúncio, mesmo que tímido, de uma abertura
política, trouxera para São Paulo novos ares e
um governo liberal, chefiado por Paulo Egydio
Martins (governador nomeado) que, por sua
vez, colocou outro liberal, agora de peso, na
Secretaria de Cultura: José Mindlin.
Daí o convite a Vlado que, mesmo contrariado
pelo abandono do projeto Doramundo, aceitou,
pesando a importância do que lhe era ofertado,
oferta que ele via, era o que eu sentia em suas
justificativas, como uma tarefa irrecusável: a
retomada de um projeto generoso de que ele
mesmo havia sido um dos idealizadores.
A ambigüidade do processo de abertura política,
a distensão “lenta, gradual e segura” do regime
militar, logo mostrou do que era capaz: afundado em suas próprias contradições internas,
entre pombas e falcões, torturadores e aberturistas, o regime abriu a mais violenta guerra
contra quaisquer mínimos resquícios de oposição
e esperança de redemocratização.
Como já não havia guerrilheiros para combater,
era preciso, finalmente, inventar inimigos, com-
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bater as sombras, para assim inviabilizar até
mesmo o medroso programa de abertura proposto por Geisel e que já se encontrava, antes
mesmo de proposto e de forma certamente mais
generosa, enraizado na sociedade brasileira.
Com esse projeto macabro em mente, o alvo
número um não poderia ter sido melhor: a
imprensa e, dentro dela, a TV. Não a Imprensa
enquanto instituição, mas as pessoas, os
jornalistas, os seres pensantes da instituição que
os militares viam como fantasmas acusadores de
seus erros e violência. O retorno de Vlado foi
recebido de forma provocadora, com recados
duros na própria imprensa, deixando ver, claramente, que o regime, com seus defensores
dentro da própria Imprensa, estava de olho nas
TVs. “Os comunistas estão de volta à TV Cultura”
anuncia um jornal. E, enquanto Vlado discute
seus planos com a direção da TV, uma reportagem sobre o Vietnã vai ao ar, no programa,
já com o nome de Vlado como editor, provocando a ira dos que, na verdade, nem de álibi
precisariam para atacar.
A reportagem, exemplarmente construída contra todos os nossos cuidadosos critérios, sem
“gancho”, sem “profissionalismo”, não passava
de um provocativo jorro de enunciados esquerdistas, onde os vietnamitas eram abertamente
classificados como heróis e os invasores norte-

americanos como bandidos, como a denunciar,
assim, através da reportagem, a linha esquerdista que supostamente Vlado imporia ao programa. A reação, tão perigosa quanto
inconseqüente, pode ser vista num tristemente
famoso artigo de jornal e na charge de
ilustração, feita por um grande, mas inadvertido,
chargista brasileiro, com o título “TV-Viet
Cultura” onde um cinegrafista aparece vestido
como um vietcong (passados tantos anos, será
ainda possível imaginar o que significava,
naquela época, em 75, sob a ditadura do General
Geisel, tal tipo de acusação?). Na verdade, como
conseqüência da ambigüidade do projeto de
abertura de Geisel e do espírito golpista dos setores mais duros do regime, a Imprensa passava
a alvo preferencial, numa tentativa de provar
que os meios de comunicação estavam infiltrados de subversivos e, assim, evitar até mesmo
a abertura política do novo governo.
Outro alvo era, sem dúvida, o Partido, o PCB,
para que não tivesse chance de se reorganizar
durante a abertura.
O assassinato de Vlado, em outubro de 75, já
preso (com inúmeros outros jornalistas), numa
sessão de tortura, é um acontecimento que jamais poderá ser esquecido não só pelos seus
familiares e amigos, mas por todos os cidadãos
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brasileiros, sobrepesando a dor da perda à compreensão de seu significado na história desse
país. Pois esse é o verdadeiro conteúdo da abertura de Geisel, um projeto de tutela armada que
se procurava antepor ao projeto que já se desenhava na sociedade, rumo a uma democracia
sem tutelas e a um Estado que soubesse respeitar os direitos fundamentais do homem. A morte de Vlado, é claro, me marcou profundamente. Falar de sua história, ainda hoje causa
um nó embaraçoso, como uma culpa. É como
se, dentre todos nós, que naquele momento
tentávamos alimentar algum sonho, o demiurgo
tivesse escolhido o melhor de todos, o mais
generoso, o mais aberto, para sacrificar, como
um terrível exemplo. Maldito poder esse, descolado de sua função de dirigir a sociedade, digerir
suas contradições e que, pelo contrário, se
encastela em seus próprios desígnios e age de
acordo com sua própria flatulência!
Dois anos depois, em 77, realizei Doramundo,
que venceu, em 1978, o Festival de Gramado,
como melhor filme e melhor diretor, prêmios
que dediquei a meu querido amigo.

03. Algumas palavras mais sobre o Vlado
A morte de Vlado provocou uma reação imediata, a começar da própria Clarice, fundamental em sua dor e determinação de levar até o
fim a denúncia do assassinato. Uma reação que
passa também pelos amigos, principalmente
pelo Fernando Jordão, que levou para o Sindicato de Jornalistas, com apoio público do presidente, Audálio Dantas, o QG da luta pela verdade de mais esse crime da ditadura militar.
Vlado, como eu, tinha sido militante do PCB. O
PCB, nesse ano de 75, estava desmobilizado, com
a direção no exílio e muitos mortos ou presos,
além das perdas pela dissidência da luta armada.
Mas, tomados pela leve e perigosa brisa da abertura política, algumas áreas do partido, principalmente de intelectuais retomavam as ligações,
lendo o clandestino Voz Operária. Vlado tinha
ligação com essa iniciativa, principalmente através de seu amigo Miguel Urbano, comunista
português do PCP, exilado e protegido pessoalmente pelo jornal O Estado de São Paulo. Miguel
Urbano, depois da Revolução do 25 de abril, em
Portugal, retornou a seu país, ao Partido Comunista Português, como editor do jornal do PCP.
Eu e Assunção estivemos com ele em Portugal
alguns anos depois, valendo para nós um jantar
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de lulas na brasa, um bom vinho português, um
excelente papo e uma reportagem sobre meu
trabalho no jornal do Partido.
Pois bem, numa das viagens de pesquisa à cidade
ferroviária de Paranapiacaba ( onde se passaram
as histórias reais de origem do livro Doramundo),
Vlado me falou sobre isso. Mesmo o fato de ele
saber de minha origem partidária e de ser meu
amigo não amainou a dificuldade dessa
conversa.
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Vlado era extremamente responsável, talvez até
em excesso. E tinha sempre uma relação de profunda verdade com os amigos, o que o tornava
muitas vezes chato, cobrador, sempre que via
algum amigo agindo de forma que ele considerava politicamente errada. Ou falsa. Muitas
vezes brigou comigo por causa de meu filme
Gamal - e a briga chegava a um nível que incomodava a própria Clarice; parecia um rompimento, agressivo. Mas não era nada disso. A
veemência era seu tom: ele não admitia um
amigo tomado pelo que considerava um erro.
O sentimento de amizade e do dever da
consciência é que falavam tão alto. Por isso,
passado o momento de conflito, nossas relações
de amizade e profissionais seguiam sem um
arranhão sequer, como se nada tivesse acontecido. Um outro exemplo mostra esse lado

obsessivo do Vlado, em busca de um caminho
certo, responsável e justo para todos os que o
cercavam.
No início de 75, já na Globo, eu fiz um filme
sobre o lixão de São Paulo, para a série Cinema
de Rua. O filme é Restos que eu mesmo filmei
com uma velha câmera BH-16 mm, de corda e
uma lente 10 mm. O filme se inspira na declaração de um técnico norte-americano que,
examinando o lixão paulista para eventual
exploração industrial, declarou que “o lixo de
São Paulo é o mais rico do mundo”. Restos
mostra o que é essa riqueza e a miséria dos que
pisam sobre ela, registrando, aliás, a repressão
aos catadores para que deixassem a “fortuna”
à disposição dessa eventual indústria. O filme,
aliás, em branco-e-preto e mudo, foi proibido
pela censura em Salvador, durante a Jornada
de curta-metragem de 75. Antes de terminar,
em fase de montagem, eu mostrei o filme para
o Vlado. No filme, um tanto eisensteiniano, há
uns planos em super-detalhes de um velho
catador de lixo. Alguns letreiros intercalados dão
breves informações do que eles catam e do que
ganham. Quando a câmera sobe de suas mãos
marcadas para seu rosto, o velho fica um tempo
olhando para a câmera e, ao final, seus olhos
lacrimejam. O Vlado achou que eu forçara a
barra.
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Não que eu tivesse provocado a cena, mas forçava a mão usando a cena que parecia uma exploração melodramática. E ele achava isso tão
evidente que não entendia como eu podia estar
usando a cena. Claro, tivemos uma daquelas discussões terríveis mas eu, no fundo, concor-dava
com ele e acabei cortando o final do plano.
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Também durante nosso trabalho no Hora da
Notícia tive uma experiência importante com
essa obsessão do Vlado. Eu fui fazer uma das
minhas “especiais” num conjunto habitacional
perto de Jundiaí, onde centenas de famílias
estavam ameaçadas de despejo. Fui, filmei e
voltei um tanto embananado. Por mais que eu
tivesse procurado, não achava as razões verdadeiras do problema: os moradores diziam que
não recebiam os carnês para o pagamento. A
imobiliária acusava os moradores de inadimplentes e os processava. Eu montei uma versão
e, com dúvidas, resolvi conversar com o Vlado
(em geral era o Fernando que editava meus filmes). O Vlado assistiu e observou que a confusão
dos fatos havia se impregnado no filme. E que
a gente não devia jogar os espectadores nessa
confusão. De nossa conversa, saiu a idéia de
uma nova edição, começando com o Locutor
dizendo: “Vocês vão assistir agora a uma
confusão que ameaça de despejo centenas de
famílias em Jundiaí”. Com isso a reportagem

pôde até mesmo se divertir com a confusão mas
mostrando, ao final, as dramáticas conseqüências desse tipo irresponsável de relacionamento
social, no caso, o despejo.
Conhecendo o Vlado, eu entendia a cautela com
que falava comigo sobre o Partido. Ele mesmo
ainda estava em fase de contato e sabia dos
perigos desse tipo de conversa. Perigo para
quem fala e para quem escuta. E também o
receio de abrir o jogo de forma desnecessária,
se o interlocutor se mostrar, depois, desinteressado ou contrário ao convite. Nesse caso já
não haveria volta, estaria definitivamente
aberta a ligação com o Partido. Nossa conversa
foi breve, vendo passar a paisagem exuberante
da Serra do Mar, rumo a Paranapiacaba.
Logo desviamos o assunto para nosso trabalho,
a pesquisa local para o roteiro de Doramundo.
Nem eu quis saber de mais detalhes e nem o
Vlado me contou mais do que ele mesmo parecia
saber, ou seja, de que havia sido contactado por
um militante do PCB no sentido ainda um tanto
vago de se pensar em alguma forma de retomar
a atividade política. A conversa parou por aí e,
na verdade, nem avançou mais, abortada pela
precipitação dos fatos que, para ele, acabaram
tão tragicamente.
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Quando Vlado recebeu o convite para retomar
o Hora da Notícia, ele e Clarice estiveram em
casa. Vlado se sentia “traindo” nosso trabalho,
um tanto culpado pela interrupção do roteiro
de Doramundo. Conversamos e todos achávamos que era mais importante ele retomar nosso
trabalho interrompido na TV Cultura.
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Depois disso eu estive com ele para comentar
uma terrível reportagem sobre o Vietnã que eu
vira na noite anterior, no Hora da Notícia. A reportagem me chocou, pelo tom abertamente
provocativo, chamando os norte-americanos de
imperialistas e tratando os vietcongs como
heróis, sem os nossos usuais cuidados e já com o
nome do Vlado como editor. Vlado me disse que
naquele dia nem havia passado pela redação
do Hora da Notícia, onde a equipe ainda era
composta pelas pessoas contratadas após nossa
saída, em 1974. Vlado passara o dia reunido com
a direção da TV acertando projetos, contratações, salários. A reportagem, na verdade, parecia plantada para implicar o Vlado. Coisa que
conseguiu.
Depois eu estive de novo com ele acho que dois
dias antes de sua prisão já esperada. Os agentes
policiais o haviam procurado em casa, alegando,
para a Clarice, que precisavam do Vlado para
“serviços profissionais”.

Clarice disse que ele estava trabalhando e, em
seguida ligou para o Vlado na TV Cultura. Os
policiais tentaram prendê-lo mas acabaram
concordando em que o próprio Vlado se apresentasse ao DOI-CODI no dia seguinte pela
manhã.
Na verdade já se esperava que isso pudesse
acontecer, pela precipitação dos fatos. Os militares, incomodados com a tão leve promessa de
abertura política feita por Geisel, procuravam
sombras. E, puxando fios, começaram um processo de prisão de jornalistas, considerados básicos
na pregação de uma abertura. Essa concepção
ganhou força quando se espalhou a notícia de
que os jornalistas “comunistas” (na verdade
apenas de oposição ao regime militar)
preparavam uma ação pública durante reunião
da AII- Associação Interamericana de Imprensa.
Com isso iniciaram a prisão de jornalistas e
chegaram ao círculo do Vlado: basicamente
jornalistas que trabalharam juntos na Revista
Visão (onde aliás fizeram um belo trabalho de
análise e crítica, tendo o Vlado como editor de
Cultura, desde os tempos do governo Médici).
Já estavam presos o Paulo Markum, o Rodolfo
Konder, o Marco Antonio, o Anthony Christo e
outros.
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Conversando com Vlado, ele super-abatido,
encantoado, me dizia que nunca falaria nada.
Na verdade, o que teria ele para falar diante a
agressividade dessas prisões, as torturas, mortes? Praticamente nada. Vlado, apesar dessa
tênue ligação com o Partido, era uma pessoa
absolutamente aberta e que levava muito a sério tudo o que fazia. Detestava demagogia e
também a redução de seu trabalho a uma
panfletagem ideológica. Nosso trabalho no Hora
da Notícia estava impregnado pela sua exigência
crítica. Vlado não aceitava, por exemplo, uma
reportagem anti-governo guiada apenas pela
postura do repórter. A reportagem tinha que
se sustentar enquanto reportagem, estar calcada
em fatos e ser oportuna, justificável profissionalmente e viável naquele momento.
Também ele havia se posicionado contra a luta
armada e sua visão era a de uma luta não
clandestina contra a ditadura, de uma luta em
sentido novo, aberta, que pudesse ganhar a
opinião pública e a sociedade, num movimento
amplo que obrigasse os militares a uma abertura
e à anistia. E nós, que exercêssemos bem o nosso
papel, no cinema, no jornal, na TV, onde
estivéssemos, no sentido de clarear as informações, propiciar uma ampla discussão em todo
o país. E era esse o Vlado que estava sendo preso
e, no mesmo dia, assassinado.

A violência contra o Vlado, exercida com o mesmo ódio com que a repressão liquidou tantos
dos que considerava seus inimigos, agora
chegava a um limite intolerável. Já não era a
morte de um “terrorista”, como costumavam
classificar suas vítimas, cegando a opinião
pública. Era a morte de um cidadão conhecido,
de endereço conhecido e de alta função dentro
de uma emissora de televisão do próprio
governo.
Os militares ainda tentaram ludibriar a opinião
pública, divulgando que Vlado havia “se
matado” na prisão. Para isso forjaram um laudo
e exibiram uma fotografia onde Vlado aparece
enforcado pelo cinto. O cinto preso nos ferros
da grade da janela e as pernas totalmente
dobradas porque a altura das grades era
absolutamente insuficiente para um suicídio. A
verdade é que a tortura corria solta e os militares
dos serviços de repressão política agiam com
ódio, procurando mostrar sua força, temerosos
diante de qualquer mínima abertura que os
pudesse colocar em julgamento diante da
opinião pública. Pressionados pela sociedade e
pela intensa mobilização feita principalmente
pelo Sindicato dos Jornalistas, com Audálio
Dantas na presidência, Geisel manda abrir um
inquérito. De uma maneira que era um acinte à
memória do Vlado, à opinião pública e à dor de
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Clarice e seus filhos, o II Exército instaurou um
inquérito não para apurar as causas da morte,
mas “para apurar as causas do suicídio do
jornalista Vladmir Herzog”. Cinicamente os militares, com a anuência ou, quem sabe, até mesmo a orientação de seu chefe (o General Ernesto
Geisel), finalizaram o inquérito “comprovando”
o suicídio. Clarice continuou sua luta e, com o
incrível trabalho dos advogados Marco Antonio
Barbosa e Samuel McDowell Figueiredo conseguiu a condenação da União pela morte do
Vlado, uma vitória histórica que, junto com
tantas outras iniciativas da sociedade, empurrava a ditadura rumo à abertura e à anistia.
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Eu, na verdade, nunca me recuperei do impacto
dessa perda. No dia em que soubemos da morte
do Vlado, eu fui para a casa de Clarice. Lá já
estavam várias pessoas amigas, conhecidos,
jornalistas. Nem é preciso reiterar aqui o estado
da Clarice.
Nós os amigos estávamos em frangalhos, eu me
lembro de chorar apoiado ao muro do comprido
corredor de entrada da casa e, depois, abraçado
ao Fernando Jordão. Acho que Clarice ainda era
a que se mantinha de pé, tomando decisões. Ela
mesmo é que me pediu para ir, com um carro
da TV Cultura, até seu sítio em Bragança Paulista, para avisar seus pais. Eu entrei no carro,

como um zumbi e fui até o sítio. Logo que me
viu, o rosto marcado pelo choro, a mãe de
Clarice se desesperou: “Aconteceu alguma coisa com o Vlado!”
O clima político nesses dias era quase
irrespirável. Os boatos se amontoavam, sempre
em tom de ameaças, plantando medo nas
pessoas.
Eu me sentia desarvorado, sem saber o que
fazer. Eu que filmava tudo, porque não filmei
nada naquele momento? Me sentia impotente
mesmo, vendo, mais uma vez, a História desabar
sobre nós com sua força destruidora, tal como
havia feito em 64 e, depois, em 68. Só que agora
a dor parecia mais forte, em parte pela perda
do amigo e companheiro e, em parte, pela falta
de razão, pelo inexplicável, pelo corte vazio de
sentido. Eu estava desligado de qualquer
estrutura partidária, de qualquer apoio político
mais organizado, coisa que ainda me fazia muita
falta.
Como já disse no início dessas memórias, meu
temperamento é assim, instável, no mesmo
instante em que estou no paraíso me vejo
arremessado ao fundo do poço, tomado por
uma subjetividade que procuro sempre controlar
com uma construída racionalidade mas que,
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muitas vezes, se mostra absolutamente incontrolável, como um veneno obsessivo. Isso, por
exemplo, me fez cometer um erro que até hoje
me incomoda demais.
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Assunção e eu íamos até o Sindicato dos Jornalistas e nos deparamos com uma certa
confusão na rua, com um carro de polícia militar
bem na entrada do prédio do Sindicato. Naquela
época, nossos amigos Jean-Claude e Lucila
Bernadet moravam num apartamento bem em
frente ao Sindicato e nós subimos até lá. Lucila
então nos relatou que tinha visto soldados da
PM entrarem no prédio em frente e, depois, no
próprio Sindicato. Preocupados, tensos, saímos
dali e fomos até à casa do casal Fernando Jordão
e Fátima relatar o caso, a invasão do Sindicato.
Eles receberam a notícia como uma bomba.
Fosse verdadeira, estaria liquidado o processo
de resistência em São Paulo. Chegou-se a falar
de exílio, busca de uma embaixada. Mas
Fernando, felizmente, não se conformava, pegou o telefone e ligou para o Sindicato. Foi
informado que, de fato, tinha havido a entrada
dos policiais militares, mas eles alegaram que
procuravam uma pessoa e acabaram indo
embora.
Eu fui tomado por uma sensação contraditória.
De um lado, o alívio. De outro, uma vergonha

imensa que se agigantava sem parar, alimentando-se de todas as conjecturas que se passavam por minha cabeça, o exílio, a fuga, tudo
em conseqüência de uma informação não devidamente checada...
A verdade é que eu sempre me sentia culpado.
Refletindo hoje, vejo que, de certa maneira, eu
me sentia traído pela História. Nosso trabalho
se baseava justamente em que éramos pessoas
abertas, que recusávamos a luta armada, que
pregávamos um processo amplo e aberto de luta
pela redemocratização. Nós não éramos
perigosos, no sentido da luta imediata, não
possuíamos e nem usávamos armas. Morávamos
em lugares certos e conhecidos, trabalhávamos
em instituições legais. Em nosso trabalho, combatíamos o radicalismo, a porralouquice em
defesa de uma seriedade, a postura de pessoas
respeitadas.
É claro que isso permitiu nossa sobrevivência
profissional de um ano e meio, no Hora da
Notícia e, depois, nosso trabalho, meu e do
Fernando, na Globo. Mas os fatos mostraram
como éramos frágeis diante da violência institucional implantada no país desde 64. Eu me
sentia como que desmascarado, a ditadura não
estava nem aí para essas qualidades “finas” de
seus inimigos.
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Daí a culpa, como se eu tivesse feito parte de
uma armadilha e ela finalmente tivesse disparado contra um dos meus melhores amigos. E
essa culpa ainda persiste lá no fundo da alma,
um peso que faz lacrimejarem meus olhos - como
está, de novo, acontecendo nesse instante em
que escrevo - emoção que tantas vezes me
embargou, ao falar do Vlado.

220

É claro que eu sempre achei, e continuo pensando assim, que a proposta que nos guiava era
correta. A ditadura haveria de ser derrotada não
pelas armas mas por um processo de abertura
dentro da própria sociedade, com a volta da
circulação das idéias, do debate, a reorganização
da sociedade civil.
O custo de tudo isso é que foi alto demais.
Deixou, insepultos, nossos mortos, nossos desaparecidos, torturados. E livres, não identificados,
oficialmente limpos de toda a sujeira praticada,
os assassinos, os torturadores, seus cúmplices,
acólitos, financiadores e chefes, tanto civis
quanto militares. Eu quis tratar desse tema em
Os Demônios, partindo de um argumento meu
com roteiro meu e do Lauro César Muniz. No
roteiro, o líder político anistiado, de volta ao
Brasil, tenta levar adiante a identificação de seu
próprio torturador. O resultado é que não só os
militares reagem mas, o que é fundamental no

caso, a própria sociedade política reprime essa
busca, diante do perigo de um retrocesso
institucional. Como eu já disse, o filme não chegou a ser realizado: o projeto, já aprovado, foi
censurado pela direção da Embrafilme, em 82,
sendo presidente o Roberto Parreira que,
segundo deixou transparecer na conversa
comigo, transmitia o desejo de escalões superiores do governo (ainda militar). É preciso
lembrar que Roberto Parreira substituía o
diplomata Celso Amorim, vitimado pelo efeito
Pra Frente Brasil, do Roberto Farias. Pra Frente
Brasil, por sua vez, foi realizado logo depois do
próprio Farias ser substituído pelo Amorim, no
começo dos anos 80.
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Proibido o projeto de Os Demônios, que eu considero uma das maiores perdas de minha carreira, a Embrafilme financiou A Próxima Vítima
(82/83), como compensação.

04. A despedida da TV
A partir de 1975 eu definitivamente batalhei
minha volta ao cinema. Isso marcou meu trabalho na Globo, pois eu me vi empenhado em
avançar minha própria linguagem, criar formas novas de narrativa, esticar a metragem dos
filmes.
Na Globo, eu passei a realizar projetos mais
ambiciosos, como Guitarra contra Viola um
Globo Repórter Documento (um só filme, de
mais ou menos 38 minutos, por programa de
uma hora). O filme vasculha o sentido de progresso numa cidade do interior, centrado nas
preparações e comemorações do aniversário da
cidade, Boa Esperança do Sul, em São Paulo. Eu
gosto muito do filme, no qual se evidencia a
visão de que o progresso vem de fora e as manifestações artísticas revelam os conflitos entre o
passado e o desejo do futuro, na disputa pública,
em show musical, entre violeiros e roqueiros.
Ao final do show, o apresentador pergunta ao
público quem venceu: a viola ou a guitarra
(nessa época, 1977, a indústria cultural ainda
não havia descoberto, para valer, a música rural).
E gritava para o público, erguendo ora um ora
outro instrumento: “A guitarra ou a viola?” E o
público respondia, gerando uma disputa feroz.
O filme fez sucesso e a Globo chegou a pensar
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numa série: eu mesmo comecei a desenvolver
um novo filme na cidade de Bananal, no Vale
do Paraíba, mas a idéia acabou não vingando.
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Um detalhe bem curioso das filmagens de Viola
contra Guitarra foi a insistência de um fazendeiro para que eu o filmasse. Ele queria, de
qualquer maneira, seus cinco minutos de glória.
Eu não o atendia. Durante o desfile ouvi que
me chamavam. Era ele, agora montado num boi
e com um berrante à boca. Eu fiquei balançado
com o chato, a cena era curiosa. O Jorginho
apontou a câmera para ele mas eu desconfiei
que alguma coisa estava errada e impedi a
filmagem: o fazendeiro parecia tocar, assoprando no bocal do berrante, mas o som saía fora
de síncrono... Reparando bem, vi que, atrás do
touro, vinha seu empregado, ele sim, tocando
um bom som de berrante, em síncrono. O
fazendeiro explorava seu peão até para aparecer na Globo. Claro, eu mandei filmar o peão,
para desespero do chato.
Fiz também um filme sobre bóias-frias, o
Volantes, Mão de Obra Rural, enfocando a miséria das relações de trabalho no campo, justamente onde se ensaiava uma inédita greve
desses trabalhadores, na cidade paulista de
Mogi-Mirim, em 1976. O filme chocou os fazendeiros locais que chegaram a fazer um movi-

mento contra mim, com artigos em jornal e pressão sobre a Globo. É preciso dizer, aliás, que a
Globo não se intimidava com esse tipo de pressão. Não recebi, nesse caso, nenhuma advertência. Na verdade nem se tocou nesse assunto.
Em 1976 eu fiz um dos mais queridos e pesados
filmes dessa minha fase de Globo: o pequeno
Desaparecidos, de 15 minutos, para um daqueles
programas de três episódios, o Globo Repórter
Atualidade. O filme vasculha a realidade cruel
dos desaparecidos numa grande cidade, como
era ao caso de São Paulo. E revela a intensa carga
social desse problema. Para começar, eu parti
de um anúncio de jornal que falava de um
desaparecido, cuja residência seria num bairro
de nome que já não me lembro e um endereço
tipo rua número tal, sem número. O filme
começa investigando o próprio local, tentando
identificar um endereço naquele mar de miséria
que era, e ainda é, a periferia de São Paulo. Só
essa busca dava um bom filme, tema, aliás, de
meu décimo-primeiro longa, Rua Seis, Sem
Número (2003). Voltando ao filme Desaparecidos: partindo do caso tirado do jornal, fui
analisando outros casos gerais, depoimentos
familiares, buscas infrutíferas e destinos
prováveis, como a morte, a loucura, a prisão.
Ou mesma a fuga, muitas vezes motivada pelo
desespero diante da incapacidade do desapa-
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recido em sustentar sua própria família. Ele foge
e, incapaz de viver sozinho, criará outra família, em algum outro lugar, sem jamais se comunicar com a antiga família.
A busca do primeiro desaparecido leva o filme
a delegacias, expõe fotos terríveis, imagens de
celas superlotadas, a impotência e também o
desinteresse policial. Depois o IML, espécie de
retrato sujo e terminal do problema.
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Uma das seqüências finais do filme é uma das
coisas que eu mais gosto de todos os meus filmes
e mostra bem o sentido de busca de meu
trabalho. Eu tive informações de que o personagem guia teria morado num quartinho do
terraço de um velho prédio do bairro do Bixiga,
em São Paulo. O prédio agora era um cortiço.
Lá na rua, o depoimento de um morador confirma que o procurado, ou uma pessoa como
ele, morara havia algum tempo no tal quartinho. Eu fiz o cinegrafista entrar no prédio, já
filmando. E subir as escadas até o terraço, depois
de dois andares do cortiço miserável. Eu mesmo
fui entrando num transe impressionante, diante
dessa busca cinematográfica. Sempre com a câmera ligada, chegamos ao terraço. Segurando
o ombro do cinegrafista eu o dirigi rumo à porta
do quartinho. Sempre do lado da câmera,
estiquei o braço, abri a porta. O quarto era um

cubículo que mal cabia uma pessoa esticada para
dormir e exibia restos de algum morador, trapos sujos, um casaco imundo e rasgado. Vendo,
lá dentro do cubículo, um caldeirãozinho no
chão, ainda com tampa e junto a restos de fogo,
fui tomado por um pressentimento. Levei a mão
e levantei a tampa, fazendo o cinegrafista se
aproximar dele até o detalhe do que havia
dentro. Dentro, a imagem cruel de um resto de
feijão, metade do caldeirãozinho, pululando de
tanto bicho.
Depois de Desaparecidos, destaco, em meus
últimos trabalhos na Globo, dois filmes carregados de experimentação e com grandes
repercussões, no primeiro para o bem, no outro
para o mal.
Em 1977, fiz Caso Norte, de excelente repercussão, com críticas super-elogiosas em jornais
e revistas como a Veja. Caso Norte nasceu de
um desafio dentro da própria Globo, incentivando uma rivalidade e o espírito de competição entre os vários setores do jornalismo.
Cada setor deveria fazer um programa livre e
um seria premiado. Eu ouvi, pelo rádio, a notícia
de um crime no bairro da Barra Funda, em São
Paulo. Numa briga de bar, um guarda de empresa atira, fere um trabalhador e mata outro.
O detalhe que me antenou: eram todos migran-
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tes, paraibanos, pernambucanos, cearenses,
baianos. A questão “migrantes” era um velho
tema meu e renderia, mais tarde, O Homem que
Virou Suco. O jornalista Dácio Nitrini, hoje
redator do Boris Casoy, me deu todas as informações e uma gravação de um comentário do
maior repórter policial da época, o Gil Gomes.
Ele fazia uma narrativa espalhafatosa, dramatizada, como ele gostava e que fazia grande
sucesso no rádio. Gil Gomes ainda não tinha
imagem conhecida, era conhecido apenas pela
voz e marcava o início dessa super-exploração
do fato policial, fazendo dele uma espécie de
“justiceiro” do rádio, a quem a população a cada
dia mais recorria, descrente das instituições.
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Eu sai com minha equipe no dia seguinte
mesmo, de manhã. Trabalhar em TV possibilita
essa incrível agilidade, de que eu sempre gostei.
O cinegrafista era o Jorginho (Jorge dos Santos),
hoje o principal câmara do Globo Rural, onde
realiza um belíssimo trabalho. O Jorginho havia
iniciado comigo e eu sempre o orientei na
direção de uma “câmera narrativa, participante” e não apenas descritiva. Coisa que desta
vez, em Caso Norte nós esbanjamos de forma
inovadora, geradora até mesmo de modismos.
Pedi para ligar a câmera ainda dentro do carro,
num travelling do bairro até chegar à padaria
onde teriam acontecido os crimes.

A câmera desce, vai até o bar. Eu, sempre com
a mão no ombro do cinegrafista, pergunto
(sempre em off) ao dono do bar se era ali que
haviam acontecido os crimes. Ele confirma e começa a contar. À medida em que ele vai falando e apontando os lugares, a câmera vai se
direcionando para os lugares e voltando rapidamente para o depoente até nova indicação:
a porta, o banquinho, o radinho no balcão, o
local da discussão, a queda dos corpos. Então,
logo de início criamos uma linguagem, uma
forma narrativa de câmera participativa, uma
câmera que procura. Por exemplo, quando o
dono do bar disse que as pessoas que brigaram
moravam num cortiço ao lado, eu fiz o cinegrafista girar a câmera imediatamente e caminhamos, saindo do bar, pela rua e entrando num
beco que dava num páteo interno cercado de
quartos. Era o cortiço. A câmera segue, passa
por um morador, eu pergunto, sempre em off,
se era ali que moravam as pessoas (digo os nomes), a pessoa confirma, a câmera sobe uma
escada, vai até um quarto e erra, isto é, a pessoa diz que não era ali, a câmera desce as escadas e chega a um quarto de baixo onde morava o rapaz que ficara ferido. E assim seguia o
filme, de descoberta em descoberta. Logo no
segundo dia eu resolvi colocar atores para representar as pessoas envolvidas. levei os atores
para o local e documentei suas conversas com
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as pessoas. Depois, no bar, enquanto os atores
eram “paramentados” filmei uma conversa
entre eles, cada um falando de seu personagem, da pessoa que conheceu. Os atores quase
brigam no final, cada um defendendo o seu
personagem pelas suas qualidades. Aí vem a
quarta parte que é a representação do fato,
feita agora pelos atores. Aí entra uma novidade para a época mas que acabou gerando uma
cópia negativa num programa de sucesso na TV:
eu filmei o Gil Gomes narrando o episódio. Era
a primeira vez que ele apareceria, que sua imagem se tornava conhecida. A reconstituição vai
até as mortes e a prisão do guarda, o pernambucano José Joaquim Santana. Gosto demais da forma como retorno ao documental:
usei os próprios soldados que prenderam o personagem real. Eles prendem o ator/guarda e o
jogam no camburão. A câmera vai até eles e eu
pergunto (sempre em off) o que havia acontecido, eles contam a história real. A quinta parte é a solidão terrível do guarda José Joaquim,
preso na Penitenciária, chorando sem parar,
com a mulher e os dois filhos sem sua proteção,
abandonados pela empresa empregadora. Ele
fala de sua vinda para São Paulo, seus sonhos.
O filme tem uma montagem primorosa feita
pelo meu ex-aluno, o cineasta Reinaldo
Volpato.

No concurso aberto pela Globo, o Boni deu um
jeito do filme não concorrer. Enviei o filme para
o Rio como eu costumava fazer, sem as cabeças
(gravadas pelo Chapelin). O filme foi, então desclassificado e ficou quase um mês arquivado.
Quando foi ao ar, fez o maior sucesso, com alta
audiência e repercussão, com críticas sempre
elogiosas em jornais e revistas. O filme acabou,
depois, entrando na lista da imprensa como um
dos dez melhores programas de TV do ano de
1977. A crítica da Veja, por exemplo dizia: “Uma
vigorosa denúncia na pasteurizada paisagem da
televisão brasileira” (Paulo Moreira Leite). E sem
dúvida alguma, foi usado na fórmula do Aqui
Agora, justamente com o Gil Gomes. Só que
virando minha proposta de ponta cabeça. Eu
partia de um fato policial e procurava o social.
O Aqui Agora chafurdava no terreno policial como um espetáculo público, a visão exatamente
policialesca das questões sociais.
No ano seguinte, 1978, enlevado pelo sucesso
de meu terceiro longa-metragem, Doramundo,
no Festival de Gramado (realizado em fevereiro
de 1978, no qual recebemos o Kikito de melhor
filme, melhor diretor e melhor cenografia),
resolvi me desligar de tudo o que eu julgava
atrapalhar minha carreira de cineasta: me demiti
da Globo e da ECA (Escola de Comunicações e
Artes, da USP).
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Era uma loucura, principalmente no caso da Globo. Eu sou um dos raros casos de funcionários
que se demitiram da Globo. Afinal eu era “Editor
de Especiais”, cheio de regalias e muito bem
pago e muitíssimo bem tratado por onde me
apresentasse. Meus filhos eram sempre presenteados por várias empresas, eu sempre tinha
convites para restaurantes, espetáculos. E a carteirinha da Globo era quase que um passaporte
diante de problemas policiais, barreiras, guardas
rodoviários, etc. A norma, pois, era que ninguém
se demitia desse paraíso que, para muitos, era
o paraíso da acomodação e da segurança.
Embora, na verdade, as pessoas vivessem ali na
mais incomodatícia insegurança, num clima de
extrema competição entre as pessoas e de medo
aos superiores. Medo que, de alto a baixo, fazia
de muitas dessas pessoas verdadeiros capachos,
que sempre tentavam escapar das garras do
chefe oprimindo os de baixo. Para esses, entre
a insegurança no trabalho e a segurança do
salário, a escolha era, sempre, ficar, até serem
enxotados.
Eu posso, no meu caso, garantir que nunca sofri
humilhação alguma em minhas relações dentro
da Globo. Cultivei minha independência,
defendendo minhas idéias e muitas vezes discordando de meus chamados “chefes”. Ao contrário de muitos, que obedeciam cegamente os

pedidos, de programas ou reportagens, eu apresentava novas propostas e era sempre aceito. O
engraçado é que justamente os mais apavorados, os que mais cegamente obedeciam e faziam seus programas “como o chefe mandou”
eram os mais criticados pelos famosos comentários internos, de arrasar. Essa era a parte melhor do espírito “global”, o incentivo à invenção que poucos ousavam usar, preferindo a segurança do usual, com os belos salários, mesmo
que humilhados.
Eu queria era justamente a insegurança.
Confiava em minha carreira de cineasta e resolvi
que tinha que batalhar pela sua continuidade,
numa adesão radical.
Mesmo assim ainda fiz alguns trabalhos para a
Globo, alguns para o Globo Repórter e um
especial sobre 32, para o cinqüentenário dessa
“revolução” paulista. Esse filme é 1932-82, a
Herança das Idéias, onde, matreiramente, fiz
uma leitura da Revolução de 32 pela necessidade, após uma ruptura institucional, de uma nova
constituição. Pois era isso o que todos nós
começávamos a falar naquele momento: a luta
pela Constituinte, uma nova frente de pressão
contra a ditadura militar (já sob o comando do
General Figueiredo).
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O outro filme - Wilsinho Galiléia - realizei antes,
em 1978, logo depois de minha saída da Globo.
Fui contratado como diretor e a Raiz, contratada como produtora, uma rara e boa experiência
de produção independente para TV.
Wilsinho Galiléia é um longa-metragem misto
de ficção e documentário que seguia a experiência de O Caso Norte. Foi também o Dácio
Nitrini que me trouxe a pauta, a notícia do
fuzilamento, pela polícia, do já famoso “bandido” Wilsinho Galiléia, justamente quando o
mesmo completava 18 anos. Eu fiz como em O
Caso Norte, filmando como uma investigação e

Durante as filmagens de Wilsinho Galiléia

colocando atores cujas atuações iam se interpenetrando no tecido do documentário, inclusive com as reconstituições de ações, assassinatos, assaltos e a própria morte do personagem.
O filme, fotografado pelo meu ex-aluno, o cineasta Adilson Ruiz, procura mostrar como um
garoto, que começa roubando maçã numa feira, vai passando de mão em mão, delineado
como bandido pela polícia e escapando pelos
dedos impotentes de assistentes sociais e psicólogos, até a inexorável morte, depois de uma
carreira meteórica como marginal perigoso e
extremamente mau.
O filme é tocante, o tema tratado como ferida,
com um clima latino-americano que é ajudado
pela música. Os personagens são expostos com
uma evidente compaixão, ou seja, a dor de ver
a infância tratada como problema policial, ver
crianças se tornarem marginais tão enfurecidos
e cruéis. Isso irritou a censura.
O censor interno, que agia dentro da Globo,
proibiu o filme que, sendo um longa-metragem,
seria apresentado em duas partes, dois programas do Globo Repórter. A Globo bancou o
filme: apelou para o Departamento de Censura
da Policia Federal no Rio. Proibido. Inconformada, a Globo mandou o filme para o
Departamento de Censura, em Brasília. Proibi-
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do. Mandou ainda para o Palácio do Planalto.
Resultado: o Chefe da Casa Militar confirmou a
proibição, dizendo à Imprensa, maldosamente,
que “esse filme não será visto nas casas de família”, o que deixava entender que o filme tinha um conteúdo impróprio ao ambiente familiar.
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A repercussão foi muito grande. Afinal atingia
a Globo, e um programa como o Globo Repórter.
E ainda frustrava a expectativa do filme, depois
do sucesso de O Caso Norte. Editoriais, charges
(inclusive do Henfil), reportagens por toda a
Imprensa. Mas o resultado foi desastroso. A Globo sentiu o peso da proibição, pois - naquele
período conturbado - a Censura já atingira a
novela Roque Santeiro (a primeira versão, preparada por Dias Gomes, em 1975), meu filme e
o especial A Enxada, baseado no conto de
Bernardo Élis (por coincidência, o mesmo autor
do romance O Tronco que eu filmaria vinte anos
depois). Coincidência ou não, obras de três exmilitantes comunistas...
Eu voltava da Espanha, onde assistira ao verdadeiro desmonte do franquismo, respirando
com saudade um clima de liberdade nas ruas,
nas conversas. E fiquei indignado com a proibição ao meu filme.

Para a Globo, a proibição foi um problema mais
sério, criou mais um embaraço, um atrito a mais
com o governo militar. E a direção da TV se voltou contra mim e contra o Globo Repórter. O cineasta Paulo Gil Soares (1935-2000), diretor do
programa, diz sempre que esse fato marcou o fim
de nossa fase no Globo Repórter, a fase dos cineastas. A partir dali o programa passou a ser muito mais vigiado, quase inviável. E os filmes passaram a ser controlados diretamente pela direção
da Globo. Com isso abriu-se a brecha definitiva
para o já antigo assédio dos repórteres de TV ao
programa, assédio que em pouco tempo se tornou definitivo, com o afastamento dos cineastas.
Para mim, a proibição foi um desastre. Primeiro
porque o trabalho era inovador, forte e teria
uma altíssima audiência (comprovada na entrada do programa, quando ainda ninguém sabia
da proibição e da substituição do filme por
capítulos de novelas). Isso repetia, para mim, a
série amarga de proibições que passava pelo
filme Restos, várias reportagens do Hora da
Notícia e meu querido primeiro filme, o Liberdade de Imprensa, também esse um filme inovador, cheio de propostas. O resultado é que eu
me sentia sempre proibido, extirpado do
processo criativo do cinema brasileiro, na
medida em que os filmes acabavam não existindo. Com o Liberdade de Imprensa, por exem-
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plo, filme de 66, o Jean-Claude Bernadet diz
lançar idéias que seriam exploradas na década seguinte. Só que, com a apreensão no Congresso de Ibiúna, quase ninguém conhece o
filme.
Com o Wilsinho Galiléia dava-se o mesmo. O
filme, proibido, deixava de existir e serviria de
prato gratuito a quem dele quisesse se servir.
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Encontrei os negativos do Wilsinho Galiléia, que
ficaram desaparecidos por vários anos, no chão
de uma antiga sala do Globo Repórter. Eu havia
recebido convite da Cinemateca Francesa para
uma programação no Museu Pompidou.
Como Wilsinho Galiléia havia sido produzido
pela Raiz, o Paulo Gil me repassou o material,
que foi recuperado pela Cinemateca Brasileira
(com apoio da Cinemateca Francesa e do
Pompidou), sendo, então, exibido no museu
francês.
Isto é: o filme existe, a Cinemateca tem cópia. E
acabou sendo “revelado” para o público e a
crítica 24 anos depois, em retrospectiva do Globo
Repórter, realizada no Festival É Tudo Verdade
- 2002. O filme foi mais do que elogiado, saudado como um dos melhores documentários da
história do cinema brasileiro. E agora circula
mundo afora, como convidado especial. Só nes-

se ano de 2003 já foi exibido em festivais da Itália (Pésaro), Inglaterra (Sheffield) e República
Tcheca. Isto, depois de permanecer proibido,
desconhecido, por 24 anos. Resquício amargo da
ditadura.
É curioso verificar que o filme exibe uma metáfora sobre sua própria proibição. Ele se inicia
com a câmera “caminhando” pela rua, em direção à casa do verdadeiro Wilsinho. No som, um
diálogo crescentemente dramático, no qual uma
mulher chama por ele, agoniada.
De repente, o som de tiros de metralhadora,
gritos. Corte. Vizinhos (reais) dão depoimentos
sobre o dia do assassinato. Apesar do pipocar
infernal das metralhadoras, os vizinhos dizem
que não escutaram nada, não viram nada, não
sabem de nada.
O documentário mostra que o bandido exerce
forte impressão no imaginário popular e as
pessoas falam bem dele, como um rebelde e
como uma pessoa que agrada os amigos, as
crianças, apesar de toda sua violência (coisa que
irritou a Censura e também certas pessoas da
direção da Globo na época).
Pois bem, depois da cena de fuzilamento na casa
da namorada, eu filmei uma seqüência para o
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final do filme, em que Wilsinho, redivivo, aparece caminhando pelas ruas do bairro, com um
revólver na cintura. E sendo observado, com interesse, por garotos do bairro. Na seqüência,
Wilsinho vai parar num terreno cheio de entulhos, onde deveria estar sua casa. Wilsinho se
coloca no meio dos entulhos.
Eu faço girar a câmera, enquadrando um vizinho
que assiste à filmagem. Pergunto a ele o que
aconteceu com a casa da família do Wilsinho. O
vizinho diz que os policiais haviam derrubado
tudo, para que não sobrasse nada que lembrasse
o bandido.
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Era justamente o que pretendiam fazer,
proibindo o filme: como se apagar vestígios
pudesse servir para apagar os problemas da
sociedade. Ou, quem sabe, ocultá-los.

05. Do Cinema de Rua ao Greve!
O Cinema de Rua foi um movimento de documentaristas, marcadamente militante e que desenvolveu o trabalho que havíamos iniciado no
Hora da Notícia, de 72 a 74. O lado fundamental desse trabalho é que ele procurava atender
à intensa procura desses pequenos filmes
temáticos por parte de organizações da
sociedade civil. Os filmes, sobre transporte,
habitação, acidentes de trabalho, migração,
periferia urbana, etc., eram usados para ajudar
na própria organização - ou reorganização - de
sindicatos, clubes, associações, com discussões a
respeito dos temas tratados.
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O nome Cinema de Rua foi criado por Sérgio
Dávila, meu ex-aluno na ECA-USP, em entrevista
que realizou comigo e publicou no Caderno
Número 4 da Cinemateca Brasileira. Eu acabara
de sair do Hora da Notícia, nas circunstâncias
pesadas que já relatei. Era a primeira vez que
falava sobre nosso trabalho na TV Cultura. E
falava também da procura que havia de cópias
de meus pequenos filmes depois de transmitidos
no programa.
Depois de sair do Hora da Notícia eu ainda fiz
dois filmes para o Cinema de Rua.

Um deles é o Restos (1975), que já comentei. O
outro, o engraçado Buraco da Comadre (1976),
mostra um buraco de rua que a cada ano ficava
maior. O filme conta com a participação do grupo de teatro Núcleo, do Celso Frateschi e da
Denise del Vecchio e ironiza as infrutíferas e
repetitivas tentativas de solucionar o problema
através dos políticos que prometiam tudo
durante as eleições e depois esqueciam do
buraco. E o buraco cada vez maior, ao ponto
de, como diz um morador dentro dele, “caber
toda a população do bairro”.
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Como participantes do movimento, estavam exalunos meus da ECA e que agora trabalhavam
comigo na Globo: o Reinaldo Volpato, o Wagner
Carvalho. O Wagner fez um curta (sempre em
16mm, pois eram usados em projeções
populares, projetores 16 mm) sobre autoconstrução. No filme Domingo em Construção,
pessoas da periferia faziam suas próprias casas,
apesar de não serem pedreiros. Reinaldo
Volpato, em parceria com o Augusto Sevá, fez
o sensível Pau pra Toda Obra, sobre operários
de construção civil. Esse filme acabou ganhando
o Prêmio da Aliança Francesa (1975), mas foi
proibido pela Censura.
O movimento repercutiu muito, pois os filmes
eram usados pelo ativo movimento cineclubista,

levando os filmes para as discussões populares.
Criou-se também uma espécie de corrente realista, militante, coisa que eu confesso, não me
agradava. Nós ganhamos vários prêmios, inclusive um “Prêmio Especial” pelo conjunto de filmes e pelo movimento, na Jornada da Bahia,
acho que em 77, mas já sob o bombardeio de
críticas de cineastas que protestavam contra o
alegado tom militante do movimento, eventualmente uma certa imposição temática e de
tratamento realista.
Eu, nessa época, já estava em outra e, no fundo,
queria o fim do movimento. Tanto que nesse
mesmo ano eu filmava o experimental Caso
Norte, buscando ampliar minhas formas
narrativas, coisa, aliás, que eu vinha tentando
desde 1974. Eu posso dizer mesmo que quando
o movimento começou, como movimento, eu já
queria sair fora dele. Eu achava que a TV, depois
de 75, começava a se abrir, os noticiários já
falavam de coisas impensáveis pouco tempo
atrás e que só eram transmitidas em nosso
querido Hora da Notícia, com audiência pequena e praticamente só local (São Paulo). Eu achava
então que era preciso ampliar as ambições e era
o que eu tentava, de olho fixo no cinema.
De qualquer maneira, o projeto teve seu período
marcante, atingiu muita gente, forneceu filmes
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para discussões que eram importantes naquele
momento de reorganização, sob a ditadura militar. E acabou levando o movimento cineclubista
a mudar radicalmente o sentido de sua distribuidora, a Dinafilmes, criada com a intenção
puramente organizacional, para conseguir filmes
para o movimento. A partir do Cinema de Rua,
a Dinafilmes se direcionou para o trabalho de
distribuição de filmes brasileiros, de forma militante. Era impressionante a mobilização desses
jovens e impressionante a circulação dos filmes
por todo o Brasil. Não havia cópia que chegasse, felizmente os filmes eram em 16mm e pequenos, barateando as cópias.
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Esse redirecionamento - e fortalecimento - da
Dinafilmes foi muito importante para um
movimento, mais aberto e mais ambicioso, de
filmes mais longos, que aconteceria em seguida,
a partir de 78, e que registraram a volta do
movimento operário à vida política brasileira.
Filmes como Braços Cruzados, Máquinas Paradas
de Roberto Gerwitz e Sérgio Toledo, os meus
Greve! e Trabalhadores: Presente!, o Greve de
Março, do Renato Tapajós, o Jari, do Jorge
Bodanzky, e outros. Em seu conjunto, esses filmes circularam muito, tiveram grande repercussão.

Sobre os meus filmes desse “ciclo”, posso dizer
que considero o Greve! um dos projetos mais
bem sucedidos de minha carreira, mesmo que
não seja, como não é, o filme de que mais gosto. O Liberdade de Imprensa é, nesse terreno do
gosto pessoal, imbatível: primeiro filme, proibido, cheio de idéias...
O sucesso do Greve! escapa,
no entanto, ao meu gosto
pessoal e a de certas pessoas que torceram o nariz para
o filme porque, segundo
elas, ele se parecia com um
“globo-repórter”. Ora, para
começar, que tal lembrar
que o cineasta do Globo Repórter e do Greve! eram o
mesmo? E levar em conta
que eu nunca desprezei o
veículo TV, como fazia certa esquerda “radical”,
para quem tudo o que era exibido na TV não
prestava e também não prestava o que passasse
pela censura? Na verdade, o filme, feito precariamente e conscientemente de forma apressada,
era sim a minha cara, a mesma que eu colocava
para bater na Globo. A verdade é que o Greve!
foi realmente um sucesso e isso incomodou, pois
além de propor uma forma nova de produção,
propunha também, uma visão independente do
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cineasta com relação aos movimentos populares, isto é, uma militância polemizadora, não
escravizada. Aliás, é curioso que os críticos mineiros, no balanço de final do ano de 79, tenham
colocado Greve! na lista dos dez melhores do
ano, ao lado dos longas estrangeiros e brasileiros.
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Quando eclodiu o movimento grevista no ABC,
eu já estava fora da Globo e já tinha feito o
Doramundo, premiado em Gramado. Mas eu
vinha de muitos anos de experiência em TV, a
prática de fazer filmes rápidos e de ver os filmes circularem logo em seguida, salvo os tropeços tipo censura. Como eu já relatei, eu conhecia o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo e o Lula, afinal fui o primeiro a se
interessar e filmar, para o Hora da Notícia, o
que acontecia naquela paisagem de multinacionais.
Um dia me deu um estalo e eu resolvi que
filmaria o movimento. A motivação maior foi a
escandalosa ausência das imagens da greve nos
noticiários de TV: a censura proibira essas
imagens. Era uma coisa gravíssima, sob o ponto
de vista da opinião pública e as próprias TVs
sentiram na carne o peso dessa ausência: os
carros das TVs foram, várias vezes, apedrejados
pelos grevistas.

Guardo na memória, como algo bastante significativo, o fato de que os operários, pela primeira vez desde 1964, se deixavam filmar por nós,
mostrando as caras. Logo de início eles já nos
identificavam e ajudavam, sugerindo assuntos
e personagens do movimento. Era um sinal da
força coletiva do movimento, uma auto confiança e também a consciência da necessidade de
divulgar aquelas imagens.
Depois de decidido, rapidamente armei uma
equipe, com meu costumeiro diretor de
produção Wagner Carvalho, os câmeras Aloysio
Raulino e Adilson Ruiz e o técnico de som Romeu
Quinto, com produção da Assunção, pela Raiz.
Era uma belíssima equipe. Eu tinha em mente o
projeto completo, ou seja, filmar rapidamente,
usando de minha experiência na TV; montar o
filme também o mais rápido que pudesse, para
que o filme pudesse circular pelo Brasil e pelo
mundo como a imagem do movimento e
pudesse mesmo ser visto pelos grevistas durante
a greve. Foi o que fiz, acrescentando a isso minha
independência de visão quanto ao movimento:
eu achava a greve fundamental para o processo
de abertura mas via que não havia ali essa
consciência; eu achava fundamental a participação da sociedade civil na luta pela abertura,
mas havia ali uma nítida ojeriza às organizações
não operárias, consideradas estranhas ao seu
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movimento. Eu considerava uma derrota a perda do Sindicato, pela intervenção. E naquele
meio se pregava a desimportância do sindicato
diante do surgimento de lideranças como o Lula.
Essa minha visão independente gerou o que acho
fundamental no filme, ou seja a seqüência da
“assembléia de sábado” no paço Municipal de
São Bernardo. O Sindicato estava sob intervenção, Lula estava sumido. Eu entrevistei operários reunidos numa esquina, perguntei a eles
como estava o movimento e se a intervenção
no Sindicato não teria sido uma derrota. O
“não” coletivo vinha carregado de convicção.
“O sindicato não importa, o que importa é nós
estarmos unidos” ou “O Lula não é um só, cada
um de nós é o Lula” ou “O Sindicato somos
nós”.
Os operários me desafiaram: a força deles
poderia ser vista no dia seguinte, na famosa “assembléia de sábado”. Eu fui filmar a “assembléia
de sábado”. Tinha chovido à noite, o chão estava
molhado e a praça um pouco vazia, longe das
maciças presenças de antes. No palanque, alguns
líderes, mas não o Lula. Alguém lia um manifesto
das entidades civis que apoiavam o movimento,
leitura a que ninguém prestava a mínima
atenção. Como eu dava importância para o fato,
registrei tudo e usei na montagem.

Mas o mais incrível estava por acontecer. Havia
muita discussão no meio da assembléia que, assim, não parecia uma só, mas muitas, denotando uma divisão que em vão alguns dos líderes
do palanque tentava superar.
Eu fui orientando o Aluizio para filmar isso,
mostrar os grupos separados. Um operário
percebeu e começou a discursar, dizendo que
eles estavam unidos. E um outro, cearense,
extremamente tenso, incomodado com meu
registro de um momento de fragilidade do
movimento, começou a implorar que todos se
unissem. Diante da câmera ele diz: “gente, nós
precisamos ganhar essa greve, se nós perdermos
essa greve nós vamos de novo ser espezinhados
pelo patrão”. Era impressionante.
E era também uma comprovação de minhas
desconfianças políticas. Tanto que na montagem, a locução (jornalista Augusto Nunes) corta
a fala ufanista dos operários na esquina e diz:
“Mas, na assembléia do dia seguinte....”.
Essa interferência, claro, me valeu uma
infinidade de pichações, principalmente pelos
grupos mais radicais que se aproximavam do
movimento no ABC. Mas eu fiz o que minha
formação política e meu feeling de cineasta
pediam, mantendo minha independência e
dialogando com o movimento, sem ter que me
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submeter a ele. Essa seqüência foi fundamental
na concepção de O Homem que Virou Suco, ou
seja, a questão da identidade, da condição de
subcidadania daquela gente que, de repente, vê
a possibilidade de ascensão, até mesmo com seus
líderes ocupando as primeiras páginas de jornais
e revistas. O medo daquele operário, na famosa
“assembléia de sábado”, era justamente o medo
de perder essa possibilidade e voltar à condição
de subcidadania a que todos eles estiveram submetidos por tanto tempo, sob a a ditadura militar e sua política de arrocho salarial.
Depois de três dias de filmagem eu resolvi parar.
Era preciso correr, editar o filme. O montador,
mais uma vez, foi o Reinaldo Volpato, rápido e
bom.
Apesar de eu já ter superado a necessidade de
narração em off, em parte com o Guitarra contra
Viola e radicalmente com o Caso Norte e Wilsinho Galiléia, eu resolvi usar uma narração. Com
o pouco tempo de que a gente dispunha, eu
precisava disso, até mesmo para colocar no filme
informações que não pudera captar nas
filmagens porque eram assuntos não discutidos
lá: a posse do General Figueiredo e sua promessa
de abertura, por exemplo (cena de abertura do
filme, cedida pelos cineastas Luiz Alberto Pereira
e Augusto Sevá, que haviam filmado, num bar,
o discurso do General, transmitido pela TV). O

resultado é que a cópia saiu a tempo de os próprios grevistas assistirem ao filme durante o
movimento. Os próprios líderes assistiram o
filme numa igreja.
Greve! circulou, rapidamente, por todo canto,
inclusive outros estados, como o Rio, Rio Grande
do Sul, Minas, Goiás, Brasília, exibido em sindicatos, igrejas, sedes do MDB, OABs, sociedades
amigos de bairro, isto é, justamente nas organizações da sociedade civil que apoiavam o
movimento como parte da luta pelo fim da
ditadura militar. Greve! foi também lançado
publicamente, cobrando ingressos como num
cinema, no salão do Sindicato dos Jornalistas de
São Paulo. A sala estava sempre cheia e, muitas
vezes, cheguei a ver uma fila de espera que
atravessava o corredor, descia as escadas e
seguia pelo saguão até a Rua Rego Freitas, onde
ficava o Sindicato. A distribuidora era justamente a Dinafilmes, do movimento cineclubista,
que assim inaugurava um modelo novo, tipo
cinema, de distribuição, criando circuitos que
depois serviriam para vários filmes com
temáticas semelhantes.
Em pouco tempo já haviamos perdido a conta
do número de cópias tiradas. Muitas das cópias,
aliás, foram apreendidas, pois o filme não tinha
e nem conseguiria liberação oficial, fato que me
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valeu um processo que acabou sendo arquivado
como fruto da abertura política. Greve! , ainda
em 79, recebeu o prêmio especial do Júri no I
Festival do Cinema Latino Americano, em Havana.
Eu assisti a algumas projeções populares do filme. A mais impressionante, ainda durante o
movimento grevista, foi em Osasco, no salão do
Sindicato de Metalúrgicos. O salão estava lotado
e, como sempre, o clima era tenso. Mas assim
que o filme terminou, o clima explodiu num
verdadeiro transe, com pessoas discursando,
muitas falando ao mesmo tempo. Um dos líderes
pegou o microfone e, apontando para a tela
branca, revivia o que haviam visto, as imagens
deles mesmos: “vocês viram aí...”. Eu me emocionei, vendo que, talvez pela primeira vez,
aqueles operários identificavam a tela de cinema
com eles e com suas lutas.
O outro filme, Trabalhadores: Presente! (1979)
fotografado também pelo Aloysio Raulino, é
mais elaborado em termos de imagens e menos
em termos de idéias. Eu quis retratar as
dificuldades dos movimentos populares no
processo de abertura, sem lideranças e sem
experiência, depois de tantos anos de ditadura.
A greve dos motoristas, base do filme, é uma
verdadeira loucura, selvagem, incontrolável. Sob
o ponto de vista de imagens, uma maravilha

captada pelo olhar do Raulino. Ali está o Eduardo Suplicy, sempre presente, tentando ajudar o
esforço de organização dos operários nesse
momento ainda de luta pela redemocratização.
E há o momento marcante, nas primeiras comemorações livres, pós 64, do primeiro de maio, o
anúncio da morte do policial Sérgio Paranhos
Fleury, o maior responsável pelas prisões e torturas em São Paulo. Fleury havia morrido num
estranho acidente na Ilhabela, justamente no
primeiro de maio, caindo de um barco. O povo
reagiu com imensa alegria. Em Brasília/79, esse
filme me deu o prêmio de melhor diretor. Foi
bom.
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Com atores e técnicos da Boca do Lixo, entre eles Sérgio
Hingst (à esq.) e Tony de Souza (à dir.)

IV- De Volta aos Longa-metragens
01. A APACI
A vontade de voltar aos longa-metragens não
era só minha, na metade dos anos 70. Embora
no Rio o cinema estivesse em plena efervescência, com a Embrafilme, o cinema paulista
permanecia estagnado e não havia chances fora
do cinema da “Boca”, difícil para qualquer
iniciativa autoral, embora alguns cineastas,
como o Reichenbach, o José Mojica Marins, o
Candeias, seguissem filmando seus filmes
autorais dentro dessa escassa possibilidade.
Mas em São Paulo, em boa parte por causa da
ECA, a escola de comunicações da USP, crescia a
busca de uma alternativa fora da “Boca”. Afinal,
a ECA havia promovido um verdadeiro encontro
de gerações, entre professores e alunos. Ali
estavam o Roberto Santos, o Capovilla, o Paulo
Emílio, o Rudá de Andrade, o Jean-Claude
Bernardet e eu mesmo, como professores, desde
o final dos anos 70. Acontecia então que vários
alunos trabalhavam com os professores, como
assistentes e até mesmo em funções especializadas, como câmera, fotografia, montagem.
O preparo dos alunos, aliado às suas pretensões
de jovens universitários, tornava difícil sua absorção pelo cinema comercial da “Boca”.
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Meu perfil mesmo, como o do Capovilla e do
Roberto, não se enquadravam mais no cinema
da “Boca”.
Nós então começamos um movimento em São
Paulo, tentando chamar a atenção da Embrafilme para nosso cinema. Foi, na verdade, o início
de uma verdadeira guerra Rio x São Paulo, guerra que depois, usufruída pela mídia, marcou uma
competição cinematográfica por muitos anos,
em festivais e qualquer encontro entre nós.
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Nossa visão era justa: a Embrafilme era uma
empresa nacional e portanto devia investir em
todo o país e não só no Rio. A gente mal sabia o
que era a Embrafilme, o que nos tornava
absolutamente acríticos com relação a essa empresa e ao modelo de cinema correspondente.
O que nos importava era o acesso aos recursos
que possibilitariam a volta da produção em São
Paulo.
Entre nós estava o paraense Denoy de Oliveira,
diretor do ótimo Amante Muito Louca e que chegava do Rio, tentando novas oportunidades.
Denoy e eu logo afinamos o discurso, vindos da
mesma formação política, o PCB. Era impressionante como atuávamos juntos, como pensávamos parecido. E nossa visão era a de que em
São Paulo a gente devia tentar um movimento

bem aberto, amplo, que tentasse resgatar o cinema que já se fazia, na “Boca” e que pudesse
abrir caminho para um cinema mais autoral,
uma vez que cineastas já iniciados, como o
Capovilla, o Roberto Santos, o Person, o Candeias e, dos mais novos, eu mesmo, o Reichenbach, o Ramalho, o Sganzerla, todos padecíamos da imensa dificuldade de armar um projeto, pois não tínhamos acesso aos financiamentos da Embrafilme.
Nessa época, 1974, surgiu, no Rio, a proposta
de se criar uma entidade nacional de cineastas.
Mais uma vez a iniciativa estava no Rio. Eu fui
convidado para uma reunião onde estavam o
Cacá, o Leon Hirzman, o Joaquim Pedro, não
me lembro quem mais. A proposta já estava
estruturada, a entidade se chamaria AbraciAssociação Brasileira de Cineastas. Haveria uma
assembléia de criação, no Rio. Alguns cineastas
de São Paulo estavam convidados: o Roberto, o
Capovilla, eu, o Ramalho, o Person e o Denoy.
Não me lembro de outros nomes.
Eu sugeri que, em vez de convidar alguns nomes,
a gente fizesse uma assembléia também em São
Paulo e criaríamos uma sessão paulista da Abraci
(como aconteceu, depois, com a ABD: secções
regionais e uma coordenação nacional).
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A proposta foi recusada, o argumento era que
uma assembléia assim, aberta, poderia significar o arrombamento da entidade pelo cinema
comercial da “Boca”.
Eu achava que não, e que em São Paulo a gente
via a coisa diferente, havia uma tentativa de
unificação, de entrosamento entre o cinema
chamado “comercial”, pejorativamente chamado de “pornochanchada” e o cinema de autor.
Não houve jeito.
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O Cinema Novo, enquanto movimento, se criou
e se desenvolveu no Rio, incorporando alguns
cineastas de outros lugares. No Rio, esses cineastas tiveram que travar uma intensa batalha
ideológica e política contra os setores mais
tradicionais do cinema e essa trajetória agora
se refletia na proposta da Abraci.
Eu levei o problema de volta a São Paulo e a
reação foi imediata. A decisão foi fazer, de qualquer maneira, a assembléia paulista. É claro que
a questão era mais complexa, envolvia uma disputa tradicional com o Rio e o medo de que a
Abraci ainda aprofundasse mais o isolamento
já crônico dos cineastas paulistas. Na verdade o
que todo mundo queria era uma entidade
própria para obrigar a Embrafilme a olhar para
São Paulo. E foi o que aconteceu.

Nós formulamos a proposta de criação da Apaci
- Associação Paulista de Cineastas. A entidade
nasceu em assembléia-monstro que lotou o
Teatro São Pedro. Contrariando a tendência
carioca, resolvemos colocar na presidência da
entidade um realizador da “Boca”, o Egidio
Eccio, mantendo um controle “autoral” na
diretoria, na qual estávamos Denoy, Capovilla,
eu e a estudante de cinema, minha aluna, Suzana Amaral.
Com isso nós procurávamos levar adiante nossa
visão de que o cinema como um todo deveria
ser defendido. Afinal, eu mesmo havia realizado
filmes ali, no início de carreira. E cineastas como
o Reichenbach, o Candeias, o Mojica, o Sganzerla, filmavam com produção da “Boca”.

Num bar da Boca com Aloysio Raulino, Carlos Reichenbach,
Bernard Vorobov e Luna Alkalay
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E além deles a gente via diretores como o John
Doo, o Jean Garret, o Fauzi Mansur, o Astolfo
Araújo, por exemplo, tentando melhorar seus
filmes e sempre presos às absurdas exigências
de exibidores, exigências tipo “uma trepada por
rolo”.
Mas já na assembléia de criação da Apaci
começou a surgir uma nova questão. Alguns dos
presentes eram estudantes ou já ex-estudantes
da ECA, a escola de comunicações da USP,
evidentemente alunos ou ex-alunos meus, do
Capovilla, do Rudá, do Paulo Emílio, da Maria
Rita, do Jean-Claude, do Roberto Santos.
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Esses “novos” já trabalhavam em nossas equipes
e, tendo uma formação universitária, se encaminhavam mais para um cinema do tipo autoral.
Isso significava que a batalha por um novo
cinema em São Paulo devia também incorporar
a Vila Madalena, bairro preferido dessa moçada.
Isso, de um lado, complicou bastante, pois a Vila
e a “Boca” não se acertavam e acabavam repetindo, em São Paulo, o conflito entre Cinema
Novo e “Boca”, no Rio.
Por outro lado, isso acabou esquentando a Apaci
que, assim que criada, começou a batalha pela
conquista da Embrafilme.

A polêmica ganhou os jornais, com absurdos de
lado a lado. Alguém, no Rio, afirmou - em uma
revista de grande circulação - que “São Paulo
era o túmulo do cinema”, eventualmente ainda
se referindo à Vera Cruz, vista como o demônio
do falido cinema “industrial”. É claro que esse
tipo de coisa foi superado. Superou-se, também,
a mesquinha visão de que nós estávamos tirando
dinheiro do Rio. A Embrafilme era nacional e
nós chegamos mesmo a pedir que o próprio
Governo de São Paulo se manifestasse nesse
sentido, o que foi feito.
Nós, afinal, conseguimos o apoio da Embrafilme
para os projetos paulistas.
E procuramos criar mecanismo estadual de incentivo. Naquele ano mesmo, entregamos ao
governo do Estado projeto de “Pólo de Cinema”
que deveria somar aportes da Embrafilme e do
próprio Governo de São Paulo.
O Roberto Farias acabou aceitando e o Pólo foi
implementado. Um outro dado novo desse
processo é que os projetos eram analisados em
São Paulo, por uma comissão com participação
tríplice, ou seja, representantes da Embrafilme,
do Governo de São Paulo e da Apaci.
O primeiro concurso foi feito em 1978 e, entre
os projetos premiados estava O Homem que Vi-
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rou Suco. Eu, na verdade, não queria concor-rer,
achando que estava muito comprometido com
o projeto do Pólo. Mas, por incrível que pareça,
havia poucos projetos e o Alain, meu assistente
em Doramundo, insistiu para que eu apresentasse um projeto com medo de que houvesse
poucos concorrentes. Foi bom!
Depois desse concurso ainda foi aberto outro,
com filmes mais ligados ao pessoal novo, da Vila
Madalena.
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O fato é que a Apaci ia aos poucos sendo empurrada para a Vila Madalena pela natural garra
dos jovens cineastas e a crescente dificuldade
do cinema da “Boca” para os quais a gente não
conseguia formular uma política que desse
certo. E a pornografia (em 1982 estréia Coisas
Eróticas, primeiro filme de sexo explícito brasileiro), alimentada ainda mais no processo de
abertura política, com o esmorecimento da
censura diante da invasão do estoque internacional desse tipo de cinema, ia a cada dia mais
deteriorando o cinema comercial brasileiro. A
invasão aberta desse estoque pornográfico
parecia, aliás, fruto de um complô pelo esmorecimento cultural: a overdose de libertinagem
numa sociedade sem defesa, enfraquecida por
tantos anos de ditadura.

O lado mais positivo da Apaci foi, ao meu ver, o
de ter aberto a discussão a respeito da descentralização da produção, da valorização regional.
Em termos paulistas, foi o de ajudar a viabilizar
uma verdadeira renovação do cinema, com cineastas novos que marcaram o cinema brasileiro do final dos anos setenta até o final dos anos
oitenta. Marcaram com filmes, vencendo os
principais festivais nacionais desse período, prêmios em festivais internacionais e também influenciando a política nacional do cinema com
gente nova, novas idéias e novas exigências apesar de a influência paulista na política do cinema brasileiro ser, ainda hoje, mínima. O lado
negativo foi a exacerbação dessa disputa Rio x
São Paulo.
Eu até hoje me questiono, se errei no relacionamento com meus amigos do Rio e se não
ajudei a acirrar esse conflito idiota. Eu mesmo
vivia num conflito paralelo, evidentemente mais
ligado, como cineasta, ao Cinema Novo, mas sem
conseguir aceitar suas idéias sobre uma política
para o cinema brasileiro e, em particular, o
cinema paulista. E durante uma década e meia
de militância na Apaci, seja na presidência, por
três vezes, seja como um dos mais atuantes
diretores, - por quase quinze anos eu cultivei
esse conflito pessoal, tentando manter vivas
minhas relações com pessoas como Joaquim
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Pedro, Leon, Zelito, com quem conversava sempre, inclusive viajando para o Rio, tentando costurar a visão que eu, certo ou errado, julgava
mais nacional. Era difícil.
Nossa dependência ao dinheiro da Embrafilme
azedava tudo, qualquer discussão acabava numa
disputa sem fim pelo dinheiro que pudesse
viabilizar nossos projetos. O resto ficava para
depois.
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Esse, aliás, é nosso velho dilema, o de um cinema
protegido pela metade, justamente a metade
que mais nos corrompe, deixando o mercado
livre para a sufocante eficiência comercial da
industria cinematográfica norte-americana. E é
o que continua a acontecer, agora, como em
todos os séculos, amém.
As relações com o cinema carioca se complicavam também pelo surgimento de novas
lideranças, vindas de fora do núcleo do Cinema
Novo e que buscavam abrir brechas para sua
participação na política do cinema e... nas verbas
de nossa Embrafilme. O cinema brasileiro, claro,
era mais amplo do que o Cinema Novo, embora
o Cinema Novo fosse a maior referência cultural.
Eu procurava manter relações com todos os
grupos e isso nitidamente desagradava a uns e
outros, que preferiam, sempre, que nós, de São

Paulo, estivéssemos ou com uns ou com outros.
Era difícil. Até mesmo porque também entre os
novos, apesar dos conflitos desses com o Cinema
Novo, nós representávamos um perigo, ou seja,
a distribuição nacional dos recursos da Embrafilme e, em conseqüência, a redução dos investimentos no Rio. Era realmente difícil.
Entre os novos, fora do núcleo do Cinema Novo,
estavam pessoas com quem era possível conversar, como Marcos Altberg, Oswaldo Caldeira,
o Sérgio Rezende, a Mariza Leão, o Paulo Thiago, que tiveram participação expressiva, principalmente a partir dos anos 80 quando a própria
Abraci (Associação Brasileira de Cineastas,
entidade carioca, apesar do nome) passou a ser
dirigida por gente fora do Cinema Novo, como
o próprio Marco, o Caldeira e o Neville d’Almeida. O Paulo Thiago atuava mais como produtor,
que parecia ser sua vocação, antes de assumir
inteiramente seu lado realizador, deixando para
a Gláucia a gerência da produtora. Paulo Thiago
e Barreto brigavam muito, mas estavam sempre
juntos, como uma dobradinha difícil de
entender. O Barreto a gente conhece, sabe, é o
nosso trator, concordando ou não com ele é ele
que tem conduzido a política cinematográfica
brasileira nesses anos todos. O Paulo Thiago é
um cineasta que foi ganhando em lucidez, é um
tipo brigador e custou a conquistar um espaço
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próprio, já que para isso ele também precisou
abrir picada com facão em punho, contra os
preconceitos e contra a centralização excessiva
do poder do cinema brasileiro nas mãos de
poucos: bons cineastas, bons produtores,
prestigiados, mas poucos. E difíceis.
Durante muitos anos eu mantive a maioria
desses contatos nacionais e depois, de volta a
São Paulo, narrava tudo nas boas e acirradas
assembléias da Apaci: as conversas, as brigas, as
divergências.
Era sempre um papo esclarecedor e eu sempre
tinha muita coisa para contar. Era o making-of
de nossa política cinematográfica.
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02. Doramundo: prêmios e problemas
Com Doramundo, filmado em 1977, eu retornei
definitivamente ao cinema de longa-metragem,
mesmo sem ainda abandonar a TV e os filmes
16 mm para o mercado alternativo até o início
dos anos 80. Pois era o que eu mais queria. A
Embrafilme financiou Doramundo. Eu havia lido
o livro, do escritor paulista Geraldo Ferraz, no
avião, voltando de Salvador, da Jornada do
Curta-Metragem de 1975. Comprei o livro no
aeroporto, li durante a viagem e no dia seguinte
procurei o autor, através do amigo Rudá de
Andrade.

Em Doramundo, com Irene Ravache e Antonio Fagundes

É que o Geraldo Ferraz foi casado com Patrícia
Galvão, a Pagú, ex-mulher de Oswald de
Andrade e mãe do Rudá. Como já relatei, o
roteiro inicial foi feito pelo Vlado, trabalho que
ele teve que interromper para voltar à TV Cultura, agora como Diretor do Hora da Notícia.
Sem o Vlado, acabei trabalhando com o Alain
Fresnot, ex-aluno da ECA, e com o ator Paulo
José, até a versão final.
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Em 77 eu já estava filmando, na cidadezinha
ferroviária de Paranapiacaba, de onde partia o
trenzinho, que descia a serra para o litoral
(Santos), preso a um cabo de aço. A história fala
de sucessivas mortes de ferroviários, com os
assassinos protegidos pela neblina que parece
plantada ali. O Geraldo Ferraz teria ido lá na
época dos crimes, para uma reportagem. Impressionado com o clima local e com as histórias,
guardou a reportagem e acabou, muitos anos
depois, escrevendo o belo romance que é
Doramundo.
Em 78 o filme já estava em Gramado, competindo com filmes pesados e bons, como Lúcio
Flávio, do Babenco, e Barra Pesada, do Reginaldo Farias. Polêmica à parte, aliás parte inevitável
de Gramado, Doramundo acabou ganhando os
prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor
cenografia.

Na hora da entrega dos prêmios, o governador
do Estado (Sinval Guazelli) estava no palco e veio
me cumprimentar. Ele era governador biônico e
eu cometi a infantilidade de não aceitar seu cumprimento, deixando-o de mão estendida enquanto eu ia para o microfone dedicar os prêmios à memória do Vlado. Era importante, naquele momento, falar do Vlado e eu consegui,
graças à repercussão dos prêmios. Nas entrevistas eu repetia a inconformidade com os lau-

dos oficiais da morte de meu amigo, laudos que
insistiam em falar de suicídio.
Mas o filme ficou marcado, vitimado por uma
série de problemas. Logo em seguida a Gramado, havia uma programação especial em
Curitiba. Misteriosamente a sessão foi cancelada. O cinema ficou fechado e ninguém
conseguia explicar o cancelamento, gerando
uma manifestação de protesto de cineastas e
cinéfilos.
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O filme foi, depois, convidado para o Festival
de Paris, justamente em sua primeira sessão, a
convite do diretor do festival, Jean Pierre Delau,
o mesmo responsável pela Quinzena dos Realizadores, em Cannes. Doramundo abriria o
festival e eu estava lá, com a Assunção. E nada
da cópia chegar.
Delau nos pressionava e nós acabamos descobrindo. O representante da Embrafilme na
França era um tal Kimon, pessoa ligada ao SNI e
que sumiu com a cópia.
O dia da estréia ia chegando e nada fazia o tal
Kimon entregar a cópia que, soubemos depois,
ele mandara para a Espanha, sem razão alguma,
sem ordem de ninguém. Eu ligava para ele,
protestanto e ele ainda me ameaçava com frases

do tipo “veja lá o que você anda falando do
Brasil aqui fora” ameaça muito comum durante
a ditadura, a vigilância sobre nossas denúncias
de torturas, censuras, perseguições políticas no
Brasil.
O problema repercutia na França e no Brasil.
Na França, gerando protestos de grupos de
esquerda. No Brasil, alimentando páginas e páginas de jornais. Jornais como o JB, e O Estado de
São Paulo, me pediam para ligar diariamente, a
cobrar, dando notícias até o desfecho do
episódio.

Alain Fresnot, Assunção Hernandes, Heron Rodrigues e
Vinícius e Fernando Andrade nas filmagens de Doramundo
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Meu diálogo com os repórteres era difícil. Eu
sentia que havia ali um duplo interesse, um pelo
fato em si e outro pelo uso do fato numa campanha contra a Embrafilme, transformada em
culpada pelo absurdo do desaparecimento do
filme, já que o tal Kimon era o representante na
França. As próprias perguntas tentavam induzir
algum ataque meu contra a Embrafilme. Até
mesmo com o Cacá me intrigaram. Uma das
matérias, acho que do JB, coloca em minha boca
a frase “se fosse um filme como Xica da Silva
não aconteceria esse tipo de coisa”. Ora eu e
Cacá nunca fomos realmente amigos mas eu o
respeito como cineasta e sempre defendi o Xica
da Silva. Gosto do filme e cheguei a me recusar
a escrever contra ele por um jornal “nanico” da
época. Achei absurda a proposta, que era fruto
de uma implicância com o Cacá por causa de
sua denúncia de “patrulhas ideológicas”, grupos
e pessoas que faziam “julgamento político” dos
filmes. Mas a frase saiu no JB, feriu o Cacá, azedando nossas relações.
Eu só fui ler a intriga jornalística muito tempo
depois, já que na época eu estava lá, em Paris. E
sei como essas coisas magoam.
O desfecho, previsível e triste do caso Doramundo em Paris, é que o filme realmente não
foi exibido no Festival. No dia da sessão, justa-

mente a abertura do festival, Mr. Delau me levou ao palco e, diante da sala cheia, anunciou
que não haveria sessão e pediu que eu explicasse
as razões para o público, razões, aliás, sobejamente conhecidas por lá. O cinema quase veio
abaixo, tamanha a vaia. E esse episódio final ainda me serviu de veneno, em minha volta ao Brasil. Logo em minha chegada, a imprensa, continuando o assunto, questionava porque o filme
não havia ainda sido lançado no Brasil. Com isso
eu consegui marcar o filme.
No dia do lançamento, a surpresa: a crítica de O
Estado de São Paulo, em seu corpo, elogiava o
filme, mas vinha com uma manchete de uma
crueldade assustadora.

Armando Bógus e Rolando Boldrin em Doramundo
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O texto, ocupando toda a página, era:
“Doramundo: premiado no Brasil, vaiado em
Paris”. Era terrível. Já não bastava o que eu tinha passado em Paris, vitimado pela violência
do boicote claramente político.
E a manchete jogava, contra o filme, as vaias,
que eram, evidentemente, contra o boicote. Até
mesmo porque aquele público não havia visto
o filme!
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E isso justamente n’O Estadão, que havia feito
uma imensa cobertura do fato, com uma clara
visão do boicote. Coisas de nossa complicada
relação com a mídia. Também são nossas coisas,
coisas nossas.
O problema de Doramundo na Europa ainda se
estendeu, mais uma vez evidenciando a perseguição política ao filme. Belgrado, capital da
então Iugoslávia, sediava festival com títulos
selecionados pela crítica e o badalativo nome
de “Os melhores filmes do mundo”. E Doramundo (que afinal passou, já fora de competição,
num dos últimos dias do Festival de Paris), acabou sendo selecionado. Eu remeti cópia do
convite para a Embrafilme mas, parece incrível,
o representante na Europa se recusava a enviar
o filme para Belgrado! Eu tive que armar o maior
circo para que, finalmente, o filme chegasse ao

Festival. Como se não bastasse, eu ainda tive,
aqui no Brasil, o desgosto de abrir a Folha de S.
Paulo e ler reportagem com o autor do livro,
Geraldo Ferraz, em que ele, apesar de elogiar,
reconhecer as qualidades do filme, recusava a
vê-lo como uma adaptação de seu romance. A
renúncia de Geraldo Ferraz era elegante e
deixava claro que sua decisão era puramente
autoral e não representava nenhuma crítica e
nem qualquer obstáculo à trajetória pública do
filme.

Irene Ravache em Doramundo

Eu, na verdade, reagi com tranqüilidade, respondendo a ele, pela própria “Folha”, que eu considerava isso um direito dele e que as adaptações
fatalmente alteram muito a própria história
para que não resultem em “livros ou peças
filmadas”, chatas e inviáveis. Até mesmo porque
se tratava de adaptação realizada por cineasta
de feitio autoral.
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Isso acabou me fazendo participar de inúmeros
debates sobre a questão das adaptações de
textos literários. Numa discussão em Brasília,
acho que num congresso de escritores, conversamos sobre isso numa roda em que estavam o
Jorge Amado, campeão das adaptações, e
Bernardo Élis, justamente de quem eu pretendia
adaptar O Tronco. Jorge Amado disse que me
apoiava e que sabia muito bem o quanto as
adaptações mexem com as histórias originais e
que tinha que ser assim mesmo: o filme não deve
ser escravo do livro, deve sim buscar seu próprio
caminho, a partir do livro. Felizmente Bernardo
Élis concordava com Jorge Amado.
De qualquer maneira, Doramundo, filme pelo
qual mantenho paixão muito grande, marcou
meu retorno ao cinema como um cineasta
premiado e com um ótimo espaço na mídia. Isso
possibilitou a retomada definitiva de minha
carreira e, em dez anos, pude realizar seis filmes

de longa-metragem, incluídos aqui o próprio
Doramundo e o Wilsinho Galiléia, feito para TV.
Curiosidade
Antes de Doramundo eu havia feito um médiametragem de ficção, o Alice (1977), como parte
de projeto de minissérie, financiado pela Embrafilme. Me parece que eram onze projetos que
nunca emplacaram, pois a Globo, antes que
tentássemos qualquer imposição através do
governo, criou suas próprias séries: Malu Mulher,
Plantão de Polícia e Carga Pesada.

João Batista dirigindo Doramundo

Há uma curiosidade em Alice: na verdade é o
primeiro filme do Fernando Ramos da Silva
(1968-1987), depois conhecido por Pixote, a Lei
do Mais Fraco (Hector Babenco/1980), apesar das
versões correntes até mesmo no filme Quem
Matou Pixote? (1996), de José Jofilly. Essas versões variam entre o Fernandinho ter sido achado
na rua ou numa favela do Aeroporto onde, de
fato, morava. Mas ele já era ator, já havia feito
meu filme e eu já o conhecera como ator, na
peça O Último Carro, de João das Neves. Ali,
Fernandinho fazia o vendedor de balas
circulando pelos vagões enlouquecidos, gritando
seu delicado “Embaré, olha o Embaré!”, presença que me emocionou quando fui vê-lo.

Rolando Boldrin em Doramundo

Dirigindo Antonio Fagundes

Irene Ravache e Antonio Fagundes em Doramundo

com Denoy de Oliveira nas filmagens de O Homem Que
Virou Suco

03. O Homem Que Virou Suco
Como acontece muito em minha carreira, uma
espécie de alternância, os dois filmes seguintes,
um para TV, o Wilsinho Galiléia e outro já sob o
patrocínio do Pólo de São Paulo, O Homem que
Virou Suco quebram a estrutura um tanto acadêmica de Doramundo, buscando linguagem mais
livre, narrativa mais aberta, apesar do controle
sobre o que eu estava narrando. Depois de O
Homem que Virou Suco, acabei voltando a uma
estrutura mais clássica, em A Próxima Vítima. E
assim por diante, não por qualquer capricho,
mas, quem sabe, numa espécie de compensação,
de equilíbrio pessoal.
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A busca de um cinema mais livre, câmera na
mão, como se vê em O Homem..., tem muito a
ver, de novo, com minha passagem pela TV e
também com minha própria origem, anterior à
experiência de TV, com o Liberdade de Imprensa.
O Homem que Virou Suco foi concebido, primeiro como um cordel, que escrevi por volta de
1974. O cordel contava a história de um nordestino perseguido por três demônios na metrópole
paulistana. O personagem, Deraldo, em vão
tenta lutar com eles, mas acaba vencido, jogado
numa rede e retorcido:

O final dessa história
É pra se ouvir e contar
Deraldo foi jogado
Numa rede e retorcido
Seu sangue foi recolhido
E em garrafas de vidro fino
Virou suco de nordestino.
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A história era boa, mas eu não tinha coragem
de publicar, afinal eu não era nem nordestino,
nem cordelista. Mas quando resolvi preparar um
projeto para o concurso do Pólo Paulista, me
lembrei da história e acabei escrevendo o roteiro
em menos de uma semana. Isso não era um feito
extraordinário, afinal eu havia escrito o roteiro
de meu episódio no Em Cada Coração um Punhal
em um dia. E o do Gamal, em dois. Eu tinha dessas loucuras, coisa aliás, que ainda me persegue,
tanto para cinema como para literatura. Meu
romance Um Olé em Deus (Editora Scipione/95),
por exemplo, foi escrito em dez dias.
O projeto de O Homem Que Virou Suco foi aprovado em 1978, mas só fui filmar mesmo em 79,
depois de ter realizado o Greve!
Essa defasagem foi fundamental para o filme.
No roteiro inicial, o personagem do poeta, que
era, na verdade, violeiro, era perseguido, passava o tempo procurando escapar da polícia por

ser confundido com um outro nordestino, o assassino do patrão. Tudo isso acontece no filme,
mas há como que uma reviravolta no sentido
da história. Se no roteiro o poeta acabava espremido numa rede, no filme sua história se torna uma espécie de redenção. Eu explico: em vez
de um personagem vítima, fugitivo, desses com
os quais a gente se identifica por denunciar, na
derrota, a opressão do sistema - eu acabei fazendo um personagem que convive agressivamente com o espectro de sua derrota, sem
aceitá-la. O personagem assim parece levado
pela força da luta democrática do momento, a
luta pela anistia (que se deu no mesmo ano da

José Dumont, O Homem Que Virou Suco

filmagem), pelos direitos civis, pela liberdade.
Isso torna o personagem valente, brigador,
anárquico, do tipo que não abre mão de sua
identidade e por ela vai lutar até o fim, conseguindo mesmo se libertar da condenação a que
estava sujeito pelo fato de ser nordestino em
São Paulo.
É engraçado que essa luta nada tem a ver com
minha própria visão de luta social: o personagem
de Deraldo é deliciosamente anárquico, individualista, irônico, demolidor. Mas sua luta é
carregada de significado político/social: a luta
dos excluídos, dos sub-cidadãos em busca da
cidadania e de sua identidade cultural.
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Essa originalidade exagerada do personagem
salva-o, a meu ver, do esquematismo e do “politicamente correto”, tornando-o forte enquanto
personagem e não enquanto tese.
Nessa mudança, feita sem que eu mesmo percebesse, é evidente a influência das filmagens
do Greve! e, nesse filme, a passagem da
“assembléia de sábado”, onde era nítida a
aspiração de cidadania naqueles obscuros
operários.
Há um momento do filme que é chave, para mim
e, eu sempre reparei, também para o público.

Um momento de afirmação, conflito e identificação. É quando, no bairro de periferia, há uma
batida policial e o poeta Deraldo é detido. Eis o
diálogo, reproduzido aqui de memória:
Policial: Você está preso!
Deraldo: Eu? Preso por que?
Policial: Porque é o assassino que matou o
próprio patrão
Deraldo: Eu não matei ninguém!
Policial: Como não matou, matou sim.
Deraldo: E como é o nome do assassino?
Policial: Severino. Severino José da Silva.
Deraldo sorri, irônico e feliz.
Deraldo: Pois é. E meu nome é Deraldo José da
Silva.
O Policial reage sem pestanejar, agarrando-o.
Policial: É tudo igual, é tudo Silva...
Isto é, o policial negava ao poeta justamente
sua identidade própria, massificando-o numa
arbitrária sub-população que ele chama de “os
Silva”, tirando do poeta suas qualidade próprias
enquanto indivíduo, enquanto cultura.
É contra essa condenação que o poeta irá lutar
até o fim. Como diz o Jean-Claude, lutar aprendendo a usar os instrumentos dentro do próprio
sistema.
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Apesar de toda a carga ficcional, contando com
a extraordinária interpretação do ator José
Dumont, o filme foi concebido como um cinema
ligeiro, filmado como um documentário, retomando minha experiência não só de TV, mas,
principalmente do Gamal, onde eu encenava
com os atores e o Bodanzky filmava a cena como
se filmasse um documentário. Para isso, nada
melhor do que filmar em 16 mm, a ousadia do
filme e também a fonte de terríveis problemas
em sua finalização.
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O fotógrafo do filme foi o Aloysio Raulino, que
fez, no original 16 mm, uma fotografia genial,
em meio às loucuras de filmagens noturnas com
luz improvisada, filmagens em ruas, interior de
prédio em construção, etc. Mas aí nós chegamos
ao momento chave, a ampliação.
O próprio Aloysio estava confiante, baseado na
experiência de ampliação de alguns curtas no
novo laboratório LabTec, dirigido tecnicamente
por um experiente laboratorista, o Dimitry.
O problema é que, com os curtas, um rolo só,
tudo ia mais ou menos bem. Mas no longa a
coisa pegou. O Laboratório não conseguia eqüalizar a ampliação e era obrigado a retomar os
rolos já feitos. Quando finalmente se chegou a
uma ampliação completa, era evidente a má
qualidade do trabalho. E era impossível refazer,
já que, de tanto manuseio, o negativo original
16 mm acabou imprestável, cheio de riscos e
quebrado. Na falta de melhor solução, a solução
estava dada.
E o filme estreou em São Paulo, no final de 1980,
como sempre com pouca divulgação, mais
“arremessado” do que lançado, nos cines Olido
(centro) e Belas-Artes (Paulista). Em duas
semanas eu já estava fora do mercado.
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Eu não podia aceitar a contradição visível: dentro do cinema o público participava, gostava,
ria e saía falando bem do filme.
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Então por que havia pouco público? Eu fiquei
então à porta de entrada do Olido, observando.
Muita gente parava, olhava as fotos, ensaiava
entrar e acabava indo embora. O cinema Olido
era um cinema popular, com programação
marcada pelas chamadas “pornochanchadas”
que, a essa altura iam se tornando mais “porno”
do que “chanchadas”. Era evidente a insegurança do público. Aquelas fotos eram estranhas
a seus hábitos. Por isso o filme acabava indo
melhor no Belas-Artes, apesar de minha
insistência em que o filme era popular, apesar
de tão crítico e livre.
Eu, na verdade, estava é no olho do furacão,
isto é, vivendo na carne as dificuldades do
cinema brasileiro em se moldar a um mercado
totalmente monopolizado pelo cinema norteamericano, moldado a seu gosto e de acordo
com seus interesses. E tendo, na produção brasileira, a marca de um cinema popularesco oportunista e que tende a se deteriorar diante das
dificuldades de competição com a porcaria
internacional. O que se vê, então, é que vivemos
realmente de ciclos, com sucessos que correspondem a momentos, brechas, entre o poder

monopolista estrangeiro e o oportunismo nacional. É o que aconteceu com a Chanchada, por
exemplo. Em vez de evoluir para um cinema mais
elaborado, aproveitando a brecha do momento, a chanchada, com Oscarito, Grande Otelo e
tudo, vai se deteriorando, perdendo o contato
com o público, sem renovação. O sucesso acomodou, mais uma vez, nossa produção, até que
ela se tornasse absolutamente dispensável na
vida cultural brasileira.
Esse desmantelamento, quem sabe uma
“desconstrução” é mais aguda ainda, e mais
grave, no caso da pornochanchada. Aqui, de um
gênero singelo, comédias de costume que hoje
não corariam nem minha tia solteirona, o ciclo
foi se deteriorando, correndo atrás das cada vez
mais ousadas produções internacionais, incluindo aqui o belo filme O Império dos Sentidos
de Nagisa Oshima (1976), realizador do cinema
novo japonês e senhor de filmes geniais como
O Túmulo do Sol, de que já falei e de Noite e
Névoa sobre o Japão, que vi na Itália, no Festival
de Pésaro/69.
Voltando à questão da pornochanchada e decadência persistente de nossos ciclos de sucesso, o
que acontecia nessa década de setenta, pelo
menos em São Paulo, era a crescente exigência
dos exibidores por filmes mais e mais pornográ-
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ficos, para competir com a enxurrada de pornografia, uma produção acumulada nos anos de
mais censura e que entrava no país com o abrandamento censório nessa época de abertura.
Era assim a abertura: depois de nos perseguir,
censurar, proibir, destruir, escancaravam as portas para o lixo internacional que vinha justamente agredir nosso esforço de reconstrução
cultural.
É o caso de se perguntar porque isso acontece,
por que a sistemática perda de capacidade de
competição que nos condena aos ciclos.
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Não é fácil, mas eu vou arriscar, sem a menor
pretensão de cientificidade, já que não sou nem
historiador, nem pesquisador. Sou apenas uma
das vítimas desse processo e incomodado com
essa, parece, inevitável condição.
O cinema brasileiro tem duas vertentes que se
entrelaçam durante toda sua história. Uma delas
é a vontade de fazer cinema, a descoberta do
prazer individual e coletivo de filmar, revelar
nossa paisagem, nossas belezas, nossas originalidades e também nossa capacidade de contar
histórias, de transformar nossa gente em
personagens de cinema. É o lado da verdadeira
força do cinema, como meio de expressão, o que
nos impulsiona e que faz com que nos batamos

24 horas por dia pelo direito de filmar, pela afirmação desse direito e pela qualidade original
do que fazemos.
Essa vertente afirma o cinema como, exatamente, um meio de expressão em busca de seu público e não simplesmente a busca calculada de
algum público pela adequação de nossa
criatividade às regras do mercado, regras, aliás,
permanentemente desmentidas pelos fatos,
pelos sucessos inesperados e pelos fracassos de
filmes chamados “corretos” e “de mercado”.
Nosso cinema começou bem cedo, no dobrar do
“século do cinema”, mostrando que a sétima
arte provinha do uso de uma técnica já
universalizada, fruto do trabalho de inventores
de muitas partes do mundo. Os primeiros filmes
despertaram interesse e os realizadores
chegaram mesmo a criar salas para a exibição
desses filmes, animando a produção.
Vejo no livro A História do Cinema Brasileiro (Art
Editora/1987), organizado por Fernão Ramos,
um longo capítulo sobre esse bom começo, até
o momento em que o cinema norte-americano
resolveu se expandir, como mais uma atividade
assumidamente capitalista e, para tanto, ocupar
os espaços possíveis em todo o mundo. O livro
mostra que o marco desse processo é a criação
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da Companhia Cinematográfica Brasileira, sob
a gerência do brasileiro Francisco Serrador e ligada aos interesses do cinema norte-americano.
A Companhia foi estruturando o mercado, comprando salas por todo o país, ligando nosso
mercado ao cinema estrangeiro. Estrangeiro
não: norte-americano. Com isso, “a produção
nacional de mais de cem filmes por ano
terminara bruscamente...” causando desemprego de artistas e técnicos. É impressionante, essa
história.
E nos leva justamente à outra vertente de nosso
cinema, a do oportunismo da produção.
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Perdido o espaço próprio no mercado, nosso
cinema haveria de disputar com um produto
importado, voltado para as grandes massas e
para o lucro, uma atividade criadora que
mostrava ter um imenso potencial de exploração
comercial, como descobriram os norteamericanos logo de cara, patenteando suas
invenções, dando um olé no culturalismo francês
e mostrando, mais uma vez, que o capitalismo
ali, nos Estados Unidos, permeava todas as
atividades produtivas dos cidadãos, inclusive a
nova arte. E que não estava para brincadeiras.
Sem mais alternativas, já que aqui o capitalismo
não incorpora nem a cultura e nem o povo, a

produção brasileira busca abocanhar uma parcela desse fabuloso mercado já implantado.
O oportunismo nacional, talvez superdeterminado pela própria história do cinema e de seus
donos no mundo. A produção, como dizia Paulo Emílio, se esmera em tentar copiar e, ao copiar mal, resulta brasileira.
Eu confesso que não sou e nunca fui muito
adepto dessa visão nacionalista do Paulo Emílio.
Ela foi importante, ele foi fundamental, mas é
preciso datar sua opinião, colocá-la num
momento histórico carregado de preconceitos
contra o cinema dito nacional. O que há, verdadeiramente, é o oportunismo, a busca do que
dá certo, a cópia atrasada do sucesso que vem
de fora, muitas vezes em detrimento da
originalidade de muitos cineastas ao longo da
história de nosso cinema.
É esse oportunismo que deteriora a pornochanchada, que deixa estagnar a chanchada, que dá
vida curta para os sucessos dos anos 70. Aliás, o
sucesso dos filmes desse último ciclo, o da Embrafilme / Anos 70, com as pejorativamente chamadas porno-chiques, está ligado, agora, à tentativa de trilhar os caminhos da poderosa TV
brasileira, com suas novelas de altíssimo alcance
popular.
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Mas a TV do Brasil mostrou, como o cinema norte-americano, que sabia ligar a produção aos
seus interesses imediatos e estratégicos no
mercado brasileiro, coisa de que o cinema brasileiro ainda era incapaz. É que a TV, como grande empresa, na verdade a Globo, se instala com
olho nesse mercado de pouca ou nenhuma
competição, já que a TV norte-americana não
podia se instalar aqui, proibida pelas leis de
defesa e segurança nacional. E é assim, com um
olho no mercado e arrebanhando valores
culturais, que ela se impõe, com os dois pés bem
plantados no chão de nossa pátria.

O cinema seguia e segue, mesmo que com um
só pé no chão. Ora o pé é a vocação, a teimosia,
o prazer de filmar e de existir enquanto cineasta,
ora é o oportunismo de nossa mentalidade de
produção que ainda hoje não perdeu essa
insânia de querer agradar o cinema que nos sufoca.
Voltando a O Homem Que Virou Suco, eu tive a
imensa sorte, alguns meses depois, de ver o filme
convidado para o Festival Internacional de Moscou/1981, que na época era um dos maiores do
mundo. Para variar, problemas com a Embrafilme.
O pessoal da área internacional pressionava para
que outros filmes representassem o Brasil, já que
o Suco não tinha qualidade técnica suficiente...
Eu briguei e o filme foi para Moscou, trazendo
de lá um dos maiores prêmios do cinema
brasileiro, a Medalha de Ouro de melhor filme,
passando por cima da questão da qualidade
técnica, problema, aliás, que não aparece em
nenhuma das dezenas de críticas que li, de todo
o mundo, sempre elogiosas ao filme.
O prêmio teve uma intensa repercussão no
Brasil, ao ponto de eu não agüentar mais falar
do filme, depois de meses seguidos freqüentando programas em rádios, jornais, TVs, o que
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ajudou a transformá-lo num sucesso diferente,
conhecido e procurado por todo o mundo. O
filme retornou ao mercado tradicional e teve,
como eu acho que merecia, uma boa carreira.
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E fez sucesso maior em outro tipo de exibição,
ainda uma vez, feita pelas distribuidoras 16mm,
principalmente a Dinafilmes, seguindo o sucesso
da experiência com o Greve!. Nesse trabalho,
ali estavam jovens cineclubistas que, um pouco
mais tarde, iniciariam uma transformação do
próprio mercado exibidor, criando salas de
cinema inspiradas no estilo cineclubista,
novidades que foram fundamentais no processo
de renascimento de nosso cinema e continuam
importantes, colocando no mercado obras
autorais dificilmente aceitas em outras salas.
Minha relação com o movimento cineclubista
era intensa. Dois cineclubes (um em SP e outro
em Minas) tinham meu nome e em 1982, ganhei
o prêmio de Cineasta do Ano, dado pela
Federação Carioca de Cineclubes.
A procura de O Homem que Virou Suco, na distribuição 16 mm, era imensa, por todo o país. Mais
uma vez, não havia cópia que chegasse.
Eram exibições nos clubes, igrejas, associações
de bairros, sindicatos e, novidade, associações

de nordestinos nas grandes cidades, sempre com
debates e muita paixão pelo filme. O filme, assim, se popularizava a seu modo, buscando um
caminho ainda bloqueado pelo sistema tradicional de exibição.
Eu até hoje tenho um orgulho muito grande
desse trabalho, dessa busca. E até hoje costumo
provocar interlocutores, em público, quando
dizem nada conhecer do cinema brasileiro. Eu
arrisco: “um filme, pelo menos você conhece: O
Homem que Virou Suco”. É difícil errar, o filme
ficou realmente conhecido demais, visto demais.
Essa minha intervenção, por exemplo, pode ser
verificada no hall do Hotel Nacional, durante o
Festival de Brasília de 1998, com o Vicentinho
(Vicente da Silva), presidente da CUT. Ele se
lamentava, no meio de uma roda grande de
cineastas, atores, atrizes, jornalistas, que não
tinha tempo de ir ao cinema, que não conhecia
nada do cinema brasileiro. Eu arrisquei, primeiro
o Greve!. Claro, ele ficou contente com a lembrança, falou muito do filme. Eu arrisquei de
novo: O Homem que Virou Suco. Ele ficou ainda
mais feliz, riu e perguntou: “É seu também? —
quantas vezes a gente passou e ainda passa esse
filme lá no sindicato!”
Eu tive, com O Homem que Virou Suco uma experiência emocionante, na época da distribuição
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paralela do filme. Fui convidado para um encontro com uma entidade que eu não conhecia - a
Federação das Associações de Nordestinos, na
cidade de São Paulo. Os migrantes, quase sempre nordestinos, foram dos temas prediletos em
minha carreira e eu fui ao encontro tomado de
curiosidade. A reunião era num salão antigo,
muito grande, com umas duzentas pessoas em
volta de um círculo formado por mesinhas
comuns. O que eles todos queriam era discutir
uma forma de maior divulgação do filme em
São Paulo e em todo o país, inclusive no Nordeste, onde, é claro, mantinham seus contatos
familiares e associativos.
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Eu passei então a ouvir depoimentos impressionantes dessas pessoas, revelando uma
absoluta identificação com o filme.
Não era simplesmente um “gostar”, não. Era
realmente uma identificação. Os depoimentos
eram sempre emocionados e confessionais,
revelando a dureza que cada um deles enfrentava em suas próprias relações com a grande
cidade: o trabalho, a discriminação, a massificação, a miséria. O filme os emocionava demais.
No final, depois de acertadas algumas medidas
com o pessoal da Dinafilmes, o principal líder
do grupo me endereçou a pergunta inesperada:
de que estado do Nordeste eu era. Eu respondi

que não era nordestino e sim mineiro, do Triângulo Mineiro - mas ninguém acreditava...
Quanto ao título, O Homem que Virou Suco, foram inúmeras as tentativas de mudança. O Marco Aurélio Marcondes, da distribuidora da
Embrafilme, chegou a sugerir um monte de
nomes, um deles eu me lembro, No Peito e na
Raça, O Pão Que o Diabo Amassou... Felizmente
resisti e o título ficou.
Na origem do título estava o cordel a que me
referi, escrito por mim mesmo. Mas estava
também um certo jogo pessoal que eu mesmo
não controlo bem, um jogo de equilíbrio entre
ser sério e anárquico, dar importância e negála. Assim, jogado sobre um filme-mergulho, o
título simula um não-ser-nada, um desdém sobre
a seriedade. Aliás o próprio filme está carregado
de um certo anarquismo, um tom de resistência
com humor que marca o personagem do poeta
Deraldo. Não haveria título melhor para o filme,
apesar dos preconceitos de muitos.
Making-of
É sempre estimulante rememorar o processo de
criação desse filme, as noites de conversa e
trabalho com esse extraordinário ator que é o
José Dumont. O Zé vestiu a camisa do persona-
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gem, buscou lá de dentro toda a carga de opressão, sentida como migrante e também toda
verve da poética resistência de seus conterrâneos diante dos preconceitos culturais e da
opressão. Por necessidade e vontade de falar do
personagem o tempo todo, o Zé dormia em casa
e me obrigava a longas conversas, analisando o
texto e o personagem. Era impressionante ver
esse ator, depois de atravessar a noite tomado
por dúvidas, inseguranças, chegar ao set e interpretar, dominando a cena, fazendo com que
a câmera o seguisse o tempo todo, como que
hipnotizada por ele.

Há um momento especialmente engraçado na
filmagem, da seqüência inicial, a festa do “Operário Símbolo”.
A seqüência foi filmada na própria festa do
“Operário Padrão”, da FIESP que, como premiação patronal, visava evidentemente valorizar
os operários mais eficientes e menos problemáticos, menos reivindicadores, uma espécie de
cooptação patronal. Nós pedimos para filmar lá
sem contar o final da seqüência, ou seja, que o
nosso “Operário Símbolo” mataria seu patrão
por se julgar traído por ele.

Na mesa da FIESP lá está, então, o próprio presidente da FIESP, o Teobaldo de Nigris que, aliás,
faz seu discurso que é aproveitado no filme. Ao
seu lado, como personagem nosso, lá está a Ruth
Escobar, que no filme faz a madame que mantém um albergue para mendigos. Também a voz
do locutor é a da festa real: demos ao locutor os
nomes de nossos personagens e ele anunciou:
“E agora, o vencedor desse ano, o Operário Símbolo José Severino da Silva!”
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Nosso “Severino” ( José Dumont) se levanta, de
terno e caminha para cumprimentar seu patrão.
Como combinado, ele faz um gesto estranho,
enfiando a mão por baixo do paletó, buscando
alguma coisa atrás, nas costas. Corta. Depois
disso paramos a filmagem e esperamos que a
festa acabasse.
Cuidando de estarmos sozinhos no salão,
fizemos então a cena final da seqüência: O
Severino de José Dumont leva a mão às costas,
saca uma peixeira e mata seu patrão que, ao
morrer, ainda fala, em inglês: “morrer nesse país
miserável!”
Outra coisa engraçada foi a filmagem no metrô:
a Companhia do Metrô não queria deixar filmar
porque achava que o personagem “não era
positivo”. Eu tive que fazer um verdadeiro

“atestado ideológico” do personagem para que
eles deixassem filmar. Coisas da ditadura.
Aliás, é preciso esclarecer uma coisa: o
audiovisual que está no filme, apresentado aos
migrantes das obras do metrô com o claro intuito de quebrar sua cultura, de ridicularizar seus
hábitos, de exibir seus modos como coisa atrasada, é uma cópia praticamente exata do
audiovisual que eu vi num canteiro de obras
quando ainda estava na Globo. É uma reconstituição feita de memória pela recusa da empreiteira em me emprestar o material, de conteúdo
absolutamente facista, visando, mais uma vez,
tornar o migrante dócil, obediente, desprovido
da força que sua formação cultural lhe proporciona. E é esse massacre ideológico que justifica
a seqüência extremamente forte do personagem do poeta no meio do corredor de madeira (chamado de “tronco”, nos currais de gado),
a caminho da cantina, onde ele se sente um boi.
Por incrível que pareça, o “tronco” existia na
obra em que filmamos. E era por ali que os operários tinham que passar, como bois, para comer.
E o José Dumont, ator maior, encarnou aquele
boi e ficou ali, entre os paus de madeira do
“tronco”, batendo a cabeça como gado sem
saída, numa transe terrível de repressão assumida psicologicamente.
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Uma última lembrança, a seqüência na qual
Deraldo, endiabrado, se vinga de seu chefe,
manipulando o elevador de carga, fazendo-o
subir e descer vertiginosamente para desespero
do chefe, vivido pelo nosso querido Denoy de
Oliveira. Essa história me foi contada pelo Aloysio Raulino, nem sei mais em que circustâncias,
mas como fato verdadeiro.
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04. O PCB e Os Demônios, aliás, A Próxima
Vítima
Eu estava com a bola toda, depois dos prêmios com o Suco... Além de ganhar o Festival de
Moscou, o filme ainda ganhou prêmios na
Espanha (melhor ator) e na França (prêmio da
crítica) e era muito bem recebido onde fosse
exibido, como retratou a querida Radhá
Abramo, na Folha de S. Paulo, falando do sucesso do filme no Festival de Londres, sucesso
que fez a cópia circular pela Inglaterra por
vários meses.
Meu próximo filme seria Os Demônios, inspirado
no livro de Dostoiewski mas com uma história
bem brasileira. Eu já lembrei a desventura desse
projeto, com roteiro meu e do Lauro César
Muniz, a proibição anunciada pela Embrafilme
e sua substituição pelo projeto de A Próxima
Vítima. É mais uma de minha perdas como
cineasta.
O filme, que se passaria entre 1979 e 81, época
da anistia, seria pioneiro, falando ficcionalmente
do drama dos ex-exilados que, de volta ao Brasil
encontram um país profundamente modificado
e um processo de abertura política de difícil
participação.

305

Seria uma reflexão crítica a respeito da defasagem ideológica da própria esquerda, incapaz de aceitar as mudanças no país e tentando ainda impor um modelo autoritário de política. O projeto nasceu de uma idéia minha,
ainda em 1980, num momento em que eu voltara a militar, desde 77, ajudando na reconstrução do Partido (PCB), participando da
direção estadual e do jornal A Voz da Unidade, uma proposta renovada de política que
retomava o tom de crítica lançado na resolução de 1958, que buscava uma superação do
stalinismo e uma visão nacional da Revolução
Socialista no Brasil.
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Havia entre nós (Gildo Marçal Brandão, Davi
Capistrano, Marco Aurélio Nogueira e outros),
uma visão crítica com relação ao chamado
“socialismo real”, o soviético, posição que nos
colocava mais afinados com os comunistas
italianos. O jornal A Voz da Unidade pregava
então a eficiência da política ampla, aberta, a
ação do Partido como um meio de ação e como
um fator de aglutinação em torno de uma nova
visão, mais democrática, menos insurreicional,
da Revolução. Assim, eram importantes o debate
e a crítica política. Era importante ouvir.
Nossos “guias espirituais” nacionais eram os
“leves” Leandro Konder e Carlos Nelson Couti-

nho, o primado da inteligência, da informação
e da cultura sobre o aventureirismo e a
truculência.
O resultado, até 79, foi surpreendente. Mesmo ainda sob o regime militar nós discutíamos abertamente as teses do Partido e fazíamos circular o jornal que, aliás, foi lançado
numa festa mais do que ampla, aberta e com
muita gente.
Havia, de fato, a possibilidade de inserção de
um PCB renovado, democrático, no jogo político
brasileiro, quando o quadro internacional já
mostrava os derradeiros sinais de uma decadência sem limites do movimento comunista em
todo o mundo. Mas nossa alegria durou pouco.
Em 79, como todos nós queríamos e lutamos,
finalmente veio a anistia política e logo nossos
exilados estavam de volta, recebidos com
grandes festas populares. Entre esses exilados,
voltaram também os dirigentes nacionais,
membros do Comitê Central do PCB. Entre eles
o Prestes e seu sucessor, Giocondo Dias, entre
outros. Estava decretado o fim da festa do
“comunismo italiano” em São Paulo.
Entre os próprios dirigentes retornados, a
confusão era grande.
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Um desentendimento geral, por exemplo, com
o velho Prestes, afastado das decisões e até mesmo, me parece, desligado da direção. Em seu
lugar, na Secretaria Geral do Comitê Central, seu
ex-segurança, o Giocondo Dias.
Mas com relação a nós, a visão de todos eles era
uníssona: nós significávamos a traição ao socialismo e à classe operária, nada mais. A pressão
contra a linha editorial do jornal foi imediata e
em pouco tempo eles haviam conseguido estreitar a política do Partido, qu-ebrando os laços
penosamente construídos no processo de reconstrução em São Paulo.
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Todos eles eram, na verdade, muito violentos.
Na luta interna, sabiam muito bem usar das
piores armas do velho partido comunista, como
o descrédito ideológico e o uso abusivo do
chamado “centralismo democrático” que, na
verdade, nunca chegou a ser democrático.
Criticar qualquer aspecto da União Soviética, por
exemplo, era revelar-se um anti-soviético.
Persistindo no comportamento desse tipo de
indisciplina ideológica, nós passávamos a ser
agentes do imperialismo. E, sempre, traidores
da classe operária. Esse tipo de acusação, por
incrível que pareça, ainda pegava nas bases do
partido, coisa de tradição, herança maldita da
clandestinidade.

Era uma coisa impressionante e eu participava
de tudo isso absolutamente inconformado. Cheguei mesmo a presidir o Congresso Estadual do
Partido, em 81. Como Presidente, apesar de protestar, tive que engolir várias vezes intervenções e puxões de orelha feitos por esses dirigentes, principalmente o próprio Giocondo,
sem licença para falar, sem inscrições, sem apartes concedidos, sem autorização da mesa presidida por mim.
Era o “centralismo democrático” funcionando.
Briguei muitas vezes, muitas vezes cheguei a
exagerar minhas críticas (que, como vimos
depois, eram justas!) à União Soviética só para
provocar essa gente que eu já julgava absurda
e ultrapassada.
Eles todos, claro, vinham da União Soviética ou
viveram no exílio apoiados pelos camaradas
soviéticos e permaneciam, assim, ideologicamente cegos diante das mudanças do mundo e
do Brasil.
O resultado é que muitos de nosso grupo, quase
todos, aliás, saímos do Partido ou abandonamos
a militância. Perdia-se, assim, uma tentativa de
renovação que poderia levar a um partido de
esquerda mais influente e aberto. E viável.
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Deixamos para eles a herança do velho Partidão
e com ela eles morreram todos na praia, com a
queda do muro de Berlim e da própria União
Soviética, poucos anos mais tarde.
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Alguns anos depois eu participava do lançamento da candidatura de Roberto Freire à
Presidência da República, pelo PCB. O Partido se
tornara legal, mas eu não quis mais me filiar
oficialmente, já não acreditava e nem tinha
nervos para agüentar aqueles comportamentos
stalinistas dos que agora dirigiam o Partido. O
interessante ali era o Roberto, na verdade um
democrata com ideais socialistas e cujas idéias,
e ações, se aproximavam muito das de nosso
grupo em São Paulo.
No dia do lançamento de sua candidatura, foi
feito um debate em São Paulo e Roberto me
convidou para a mesa. O salão estava cheio e,
logo que entrei, encontrei o Alemão (Edmilson
Simões), da diretoria cassada do Sindicato de
Metalúrgicos de São Bernardo ao tempo do
movimento que eu filmei em Greve!
O Alemão, que estivera filiado ao Partido, me
disse que estava deixando a militância partidária. E, naquele momento, estava indo embora.
Depois, já na mesa, eu fui obrigado a ouvir um
dirigente ainda falar de “frente de esquerda” e

“partido da classe operária”. Eu não agüentei
e, na minha vez, ironizei o “tovarish” (é como
se diz “camarada”em russo): “é incrível que
ainda hoje, alguém ainda fale de partido do
proletariado. E o único operário que participava desse encontro era o Alemão, que tinha acabado de sair da sala. E do partido”
Pois foi essa experiência vivida que me levou ao
projeto de Os Demônios: o personagem do exexilado, líder de uma grupo de esquerda que
volta e percebe como suas idéias revolucionárias
haviam envelhecido diante da luta democrática,
pela abertura, no Brasil. Mas seu grupo não
admite a revisão crítica e usa o líder, com seu
prestígio, para levar adiante sua cegueira
histórica, seu arcaísmo ideológico.
O projeto prosseguia minha busca de um cinema
participante, integrado na História e que não
fosse prisioneiro de minha própria militância.
Infelizmente o projeto também caiu, deixando
esse imenso hiato em minha carreira.
Em lugar de Os Demônios, acabei filmando A
Próxima Vítima. Apesar dos problemas com a
direção do Partido, eu continuava, em 82, com
uma tendência militante muito forte. Em 82, o
PMDB preparava as candidaturas oposicionistas
aos governos de vários estados.
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A vitória da oposição era fundamental para
empurrar ainda mais o regime militar, já sem
iniciativa e vendo o fim de sua triste passagem
pela História brasileira. Em São Paulo o
candidato seria o Franco Montoro, um dos melhores quadros da oposição: democrata, experiente e muito bom de voto, herança ainda de
sua passagem pelo Ministério do Trabalho.
Montoro fez uma coisa fantástica para aquele
momento, que foi organizar comissões de estudos, visando um programa de governo. Essas
comissões acabaram incorporando uma quantidade incrível de gente, com quadros que acabaram, depois, participando de seu governo. Uma
dessas comissões era a de Cultura.
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Essa comissão foi sendo formada meio sem controle do próprio candidato, com artistas plásticos, como o Glauco Pinto de Moraes, o Fábio
Magalhães e o Darci Penteado, gente da Universidade, como a Ana Belluzo, de cinema como o
Ivan Isola e eu mesmo. E gente de todas as áreas,
de teatro, cinema, literatura, música, pessoas
que aos poucos iam chegando, incentivadas por
nós, os primeiros interessados. Era um momento
muito forte de minha vida e eu tinha realmente
uma capacidade incrível de condução daquela
loucura. Acabei sendo eleito, junto com a Ana
Belluzo e o Fábio Magalhães, para a Coordenação.

Nós trabalhamos muito, criando sub-comissões
e propondo políticas para o novo governo, fazendo seminários.
Pois bem, no final de 82, ao mesmo tempo em
que eu militava com essa intensidade toda, ao
mesmo tempo em que eu lutava para quebrar,
em artistas e intelectuais amigos a barreira contra a participação política - eu iniciava a produção de um filme já bastante descrente do discurso político de que, no PMDB, eu participava.
Era o Assassinatos no Brás, depois renomeado
como A Próxima Vítima.

Nas filmagens de A Próxima Vítima

É clara essa desilusão antevivida no filme. Logo
de cara o personagem do repórter Daví, vivido por Antônio Fagundes, chega atrasado à
redação e o chefe de reportagem o castiga: já
não havia, na pauta, nenhum assunto político, apesar da época de eleições e Daví é obrigado a aceitar um assunto estranho para ele:
os assassinatos de mulheres no Brás. E o assunto imposto, imprevisto, em pleno período
eleitoral, com comícios por todo lado, joga o
incauto repórter numa área de indizível miséria e violência, a violência dos excluídos. E essa
vivência feroz mostra a distância entre os discursos da oposição e a realidade degradada
da vida social.
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Numa das cenas mais curiosas do filme, uma conversa entre o repórter Davi e um descendente
de italianos, o decadente Guido (Gianfrancesco
Guarnieri), os dois, bêbados conversam enquanto urinam num muro. Diante deles, justamente
onde urinam, o cartaz com a foto do candidato
Franco Montoro. Guido conta a história engraçada da técnica lingual de uma prostituta.
Depois, olhando para a foto do candidato diz:
“Scuzi, senatore!”
O repórter Davi revida:
“Não se preocupe, ele está falando,
não está vendo nada”

A violência vivenciada pelo repórter, no filme,
prenuncia uma violência inimaginada, que explodiria logo no primeiro ano do governo
Montoro. Uma violência que acabou fazendo
do filme, no lançamento em 83, uma espécie de
reportagem do que acontecia não lá atrás, época das eleições e das filmagens, mas de agora,
da época de sua exibição.
A frase do filme, “um assassino anda solto pelas
ruas, alguém precisa impedir que ele haja novamente” se confundia com as sucessivas manchetes de todo tipo de violência, assassinatos,
assaltos, seqüestros, assassinatos de crianças.

Othon Bastos em A Próxima Vítima

O caráter de classe dessa violência aparentemente indiscriminada aparece na seqüência em
que o repórter Davi (Fagundes), tenta gravar um
depoimento com o suposto assassino, Nêgo
(Aldo Bueno), na verdade um bode expiatório
inventado pela polícia e que Daví, impensadamente noticiou, colocando a foto do Nêgo
no noticiário da TV.
Daví , ele mesmo é quem tenta gravar, com uma
câmera amadora. E diz ao Nêgo que ele pode
falar o que quiser, contra as acusações feitas pela
polícia. Mas Nêgo não pode acreditar nele, o
repórter já é seu inimigo.
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- Posso falar o que eu quiser?
- Pode.
- Eu falo o que eu quiser e você coloca
no ar o que você quer...
E Nêgo agride violentamente o repórter, chegando a humilhá-lo urinando sobre ele. É uma
seqüência extremamente forte e que, para mim,
é carregada de significados. De um lado, a
violência se dá pela ruptura de laços sociais, de
absoluta falta de confiança nas relações entre
pessoas de classes distintas num momento de
crise. Por outro lado, o que o repórter faz ali é
uma representação das próprias eleições que o
país está vivendo naquele momento.

Davi pede ao outro que o considere como seu
representante, representação que é negada com
violência, já que os laços estão partidos.
A Próxima Vítima é um filme forte, feito com
paixão e muito diferente de O Homem que Virou Suco. É um filme mais acadêmico, como se
o diretor tivesse uma formação clássica de cinema e enchesse seu filme policial de questões
políticas. Não é por acaso que, apesar de sua
força e de críticas excelentes tanto no Brasil
quanto no exterior, é o filme menos premiado
de minha carreira. Talvez por ser considerado
mais “comercial”. Bobagem.

Louise Cardoso e Antônio Fagundes em A Próxima Vítima

A idéia do filme era minha e o roteiro inicial do
Lauro César Muniz. Mas eu não conseguia me
adequar ao roteiro original e acabei mexendo
demais, praticamente fazendo um novo roteiro,
o que acabou gerando uma briga triste entre
nós, acabando com a parceria iniciada com o
projeto de Os Demônios.
Aliás, como nunca mais achei o livro do
Dostoiewski, é provável que eu o tenha deixado
na casa do Lauro, desfalcando minha preciosa
coleção...
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O filme sofreu, depois, uma perseguição cruel
da censura, que impôs nove cortes que desfigurariam a narrativa. Eu briguei, apelei, não aceitava os cortes. O censor, numa conversa comigo
e a Assunção, em Brasília, soltou essa significativa pérola: “Por que vocês não fazem como
o cinema americano? Lá eles falam dessas coisas
mas sempre tem um herói que age, que resolve
tudo, acaba tudo sempre bem. Aqui não, vocês
deixam o problema no ar!” Se a gente pudesse
fazer as coisas terminarem bem, quem sabe?
O problema acabou indo para o Conselho
Superior de Censura, uma espécie de instância
transitória criada ainda no regime militar para
resolver os problemas graves de censura, já no
proceso de abertura política controlada.

Eu, apesar de ser radicalmente contra a censura, apoiei a criação do conselho exatamente por
entender a iniciativa como uma transição, coisa
que foi, de fato. Tanto que A Próxima Vítima
acabou sendo liberado sem cortes: eu criei um
impasse, marcando a estréia do filme para o dia
seguinte à sessão. Esse impasse foi fundamental,
obrigando os conselheiros mais ligados ao governo a recuarem, pois não haveria tempo de
recorrer e, por culpa deles, o filme poderia estrear cortado, com muita repercussão.

Antônio Fagundes e Mayara Magri em A Próxima Vítima

05. Céu Aberto e O País dos Tenentes, fim de
um ciclo
Não é novidade para ninguém minha obsessiva
ligação, como cineasta, aos fatos políticos ou
temas que possibilitem uma repercussão, uma
leitura, política. Eu me revelei assim no primeiro
filme, o Liberdade de Imprensa e segui pela vida
afora perseguindo esse fio que pudesse ligar o
cinema à política.
Foi assim durante o tempo em que trabalhei na
TV Cultura, na Globo e essa obsessão fluiu por
todo o meu trabalho de cinema, sempre. Eu não
sou crítico e, portanto, não faço avaliação nem
de meus filmes nem de minha carreira.
Eu vivo e faço os filmes com a mesma paixão de
viver, como um gesto que me absorve 24 horas
por dia. Falar de meu trabalho é sempre falar
dessa paixão, da relação profunda que sempre
tentei estabelecer entre o que faço e o que sou.
Por isso mesmo tenho a sensação de ter uma
obra um tanto estranha, difícil, filmes que nunca
são o que as pessoas esperavam que fossem.
Uma estranheza que, em geral, cria problemas
para o filme e para mim, uma incompreensão,
às vezes um silêncio, muitas vezes ataques cujas
razões eu sempre tenho dificuldade de entender
e que parecem sempre mais visar o cineasta,
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culpá-lo por filmar, do que em analisar o filme.
Esse comportamento não poderá nunca ser entendido apenas pela análise objetiva da qualidade dos filmes (possibilidade de que eu duvido) nem da capacidade desses críticos.
É um problema da nacionalidade, a dificuldade
de analisar o que nós mesmos somos, de aceitar
a feiura de nossa gente e de nossos personagens,
a crueldade de nossas paisagens urbanas, a miséria social e cultural, imagens invasoras que, de
repente, vagam desavergonhadamente pela
mesma magia narrativa de belezas e encantamentos do cinema que formou nosso gosto e
nos domina, o norte-americano.
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E também a dificuldade de conviver com a
ousadia simples de existir, esbanjada pelo filme,
existência de difícil explicação, inviabilidade
que, aliás, marca um sem número de persistentes
cinematografias de países do terceiro mundo,
eles também, por si mesmos, praticamente
inviáveis. É um problema difícil de resolver.
Os cineastas, por isso, continuam precisando de
suas pedras, guardadas no bolso, como defesa
e ataque. E também dos discursos afirmativos
de que aprendemos a nos municiar: somos bons,
apesar de tudo.

Eu quero apenas ilustrar esse tipo ruim de relação, através de alguns momentos dessa relação
difícil com a crítica.
Primeiro o artigo de um jornalista que nem crítico é, o José Nêumane. Em uma coluna do
Estadão, o Nêumane estampou logo a manchete
dizendo que O País dos Tenentes era um filme
perigoso. Perigoso porque, com um jeito de
quem faz uma crítica à própria esquerda, o filme, na verdade, teria uma visão “ingênua” da
perigosa e golpista esquerda. Minha resposta
elucida o que eu digo.

Elenco de O País dos Tenentes

No texto, publicado correta e democraticamente pelo Estadão no dia seguinte (sinal de
maturidade do jornal), eu analiso os perigos
de um filme e me pergunto por que um filme
pode ser perigoso, já que o filme não prendia
ninguém, não torturava, não matava seus inimigos.
Por que tratar como inimigo um filme que
tenta refletir sobre a história de seu próprio
país? Aliás, por que tratar qualquer filme
como inimigo?

324

Um filme se situa no campo dos sonhos, das
emoções e das idéias e se insere na vida social
justamente por essas vias, ajudado ou não pelas
circunstâncias do momento.
É preciso, diante do filme, se perguntar não só
sobre o que fala, mas porque fala, com que
sentimentos trabalha, que idéias alimentam sua
narrativa e sua estrutura, com que formas
procura atingir a sensibilidade de seu público. É
sempre uma análise complexa e que é, no dia a
dia, reduzida a simplificações absurdas, sujeitas
mais às condições do emprego, ao humor e às
pretensões dos que escrevem nos jornais. Como
nesse texto citado, bem revelador, onde, mais
uma vez, o alvo parece ser o cineasta, não o
filme.

Os textos podem até falar bem do filme mas de
certa forma o inviabilizam no mercado, afirmando que “o público não vai entender”. No caso
de Doramundo, o problema era falar de crimes
e não revelar, com precisão, o assassino. Num
filme norte-americano realmente isso seria
impensável, com aquela dramaturgia pré-armada, pré-concebida e que exige solução de todos
os problemas na tela, mesmo que na sociedade,
na vida real, esses problemas nunca se resolvam.
É o primado da diversão, da fantasia, sobre o
real e não, como pretendemos muitos de nós,
cineastas do terceiro mundo, buscar uma fantasia que se relacione com nossa realidade, mesmo que ela incomode.
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Pois em Doramundo eu pensava assim sobre os
crimes, que é banal tentar resolver a questão
da criminalidade, da violência, prendendo um
culpado. É o que eu mostro também no
censurado Wilsinho Galiléia: a morte de um
bandido não acaba com a marginalidade,
servindo mais para fortalecer o sistema repressor
do que para resolver os problemas da sociedade.
Eu reagi a esse tipo de crítica, no caso de
Doramundo.
Expus a questão ao editor do jornal da TV Cultura e eles resolveram testar, indo comigo para
a porta do Cine Copan.

À saída das sessões, o repórter ouvia o público
sobre a questão. Praticamente todas as respostas diziam que realmente era difícil saber quem
era ou quem eram os assassinos, mas que o filme procurava mostrar os crimes como crimes
anônimos, feitos com a participação e a cumplicidade de toda a sociedade.
Por que resolver, pelo público, a questão da compreensão do filme, gesto paternalista que acaba induzindo o leitor a não ver o filme? O problema talvez esteja na função da crítica na imprensa, menos a de analisar e mais a de vender
o jornal ou a revista como “guias” seguros do
espectador. Coisa terrível.
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Eu, como cinéfilo, tenho um prazer imenso em
entrar num cinema e assistir a um filme qualquer, sem informação alguma sobre ele, pronto
para ser seduzido pela magia própria do cinema, magia sempre maior do que o filme e que o
filme parece mais acrescentar ou diminuir do que
criar. E é sempre bom!
Com que lógica dizer que um filme é bom ou
ruim, que você vai gostar ou não? Apenas a
lógica da facilidade, do medo de arriscar. A
lógica da dependência.
Ao falar dessa obsessão pela História, eu queria
chegar aos dois últimos filmes dessa fase inicia-

da com Doramundo. São eles o Céu Aberto e,
justamente, O País dos Tenentes.
O Céu Aberto foi realizado a partir da doença
de Tancredo Neves. Eu aprendi, no processo de
abertura política, a admirar Tancredo Neves,
achava que ele conduzia esse processo como um
mestre, orientando nosso barco com sabedoria,
em meio a tantos perigos de fracasso e de retrocesso. Nós todos tínhamos participado da luta
pelas “Diretas-já” e sofremos todos com a derrota da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional.

Vigília por Tancredo Neves ante o hospital

“Diretas já” era um movimento de massas impressionante, unindo povo, intelectuais, políticos, mostrando sempre a cara de multidão em
cada manifestação pública.
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E tinha uma peculiaridade sobre a qual pouco
se falou mas que está no filme Céu Aberto: o
movimento revelava uma espécie de formalização de uma estrutura política civil, com seus
líderes cristalizados e com funções determinadas, ou seja, levar a cabo o fim do processo de
transição, tomar o poder das mãos dos militares. Não havia, na população, qualquer intuito
maior, não a movia qualquer idéia de revolução, de alteração profunda na estrutura social e
mesmo econômica do país.
Havia a urgência de acabar com aquilo, de
retomar o domínio civil sobre as estruturas do
poder nacional. Ficava claro ali, como que dois
pólos distintos, esferas nítidamente separadas
da vida social: de um lado a esfera da política,
confundida com a corporação política; de outro,
o povo, mobilizado para entregar o poder aos
políticos e a exigir deles o cumprimento de suas
funções.
Ao contrário do que se dá em momentos revolucionários, ou seja, o surgimento de novas estruturas políticas que ligam a elite revolucio-

nária ao povo, aqui o povo se contentava em
ser apenas povo, abdicava de qualquer intuito
de recriar seus partidos, abdicava de qualquer
tentativa de renovar seus líderes, substituir seus
representantes: tomava-os tais como existiam
e, mantendo a distância, exigia deles o cumprimento de suas tarefas. Para isso os políticos seriam eleitos e para isso recebiam seus gordos salários.
Esse o tom que procurei imprimir ao filmar o
Céu Aberto. Eu via o país atravessando um momento épico curioso, único, carregado de contradições. E por isso quis fazer o filme como um
épico, filmar em 35 mm e de uma maneira mais
clássica, sem as correrias naturais em documentários ou reportagens sobre acontecimentos
históricos. Eu queria um filme mais reflexivo e
mais revelador.
A decisão de filmar foi repentina, depois de
alguns dias assistindo, pela TV, aos noticiários
repetitivos sobre a saúde do Presidente eleito.
Convidei o amigo Chico Botelho para a fotografia e em dois dias nós estávamos com câmera,
negativos 35 mm (cedidos pelo médico e cineasta Sérgio Tuffik) e com a equipe formada.
No som, o ótimo e falante Geraldo Ribeiro. E o
Armando Lacerda, de Brasília, na produção, ele
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que chegou ao requinte de parar um avião comercial no meio da pista, já taxeando para decolar, porque nós chegamos na última hora para
a viagem de Brasília a Belo Horizonte. O filme,
depois, foi montado pela dupla Danilo Tadeu e
o cineasta Walter Rogério, sob a supervisão deste último.
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Céu Aberto me deu muitas alegrias e sei que
ainda me renderá muitas outras. Afinal, é um
documento histórico super bem filmado e que
só se valorizará com o tempo, sem concorrentes,
pois quem filmou, filmou; quem não filmou, não
filmará jamais. O filme, além de ser bem exibido,
recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais, inclusive o de Melhor Filme (OCIC- Office
Catholic International), o “Prêmio Especial do
Júri”, no II FestRio ( Festival Internacional do Rio/
85) e o mesmo prêmio em Aveiro, Portugal, em
86.
Making of
Nós começamos a filmar para o Céu Aberto em
São Paulo, evidentemente diante do Hospital
das Clínicas, onde Tancredo estava internado.
Ao filmar o povo ali amontoado, carente, curioso, ouvindo a ladainha médica a respeito da
saúde do Presidente, com os incompreensíveis
termos médicos, a visão que eu tinha é que aque-

le povo é que estava doente, buscando uma cura, uma mão santa que os pudesse livrar do mal
crônico da falta de perspectiva.
Sentado junto a um muro, um rapaz diz que
vinha de Minas para tentar ver, pelo menos uma
vez, o Presidente em pessoa. O rapaz dizia não
ter conhecido o pai mas, guiando-se pelas
descrições da mãe, achava que Tancredo Neves
se parecia demais com ele.
“O Tancredo é como meu pai”, diz ele,
emocionado. “Ele não pode morrer”.
A correria ali em frente ao Hospital era cômica,
com uma quantidade incrível de equipes de TV,
brasileiros e estrangeiros, que disputavam a
primazia das notícias e, por isso, não podiam se
arriscar a perder um só detalhe, uma só
novidade. O resultado eram os cabos de câmera
enrolados, fios trançados, brigas entre equipes.
Claro, as câmeras de TV eram de vídeo, silenciosas, modernas. Todas, menos a nossa.
A velha Arriflex 35, nas mãos do Chico Botelho,
era a barulhenta do momento. Quando chegávamos filmando, entrando no meio daquela confusão, levávamos também o ruído bom de nosso
cinema, incorporado agressivamente ao som das
equipes de TV. Os técnicos de som olhavam feio
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para nós, mas para nós era uma festa: a ironia
de ver, assim, o cinema brasileiro indo para o
ar, por todo o mundo.
Dali seguimos o traslado do corpo de Tancredo
para Brasília, onde seria velado pomposamente
no Palácio da Alvorada. Os civis, finalmente chegavam ao poder.
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Eu sempre conversava muito com o Chico
Botelho, reafirmando a idéia de um filme que
fugisse à reportagem, que não corresse atrás de
fatos, que mantivesse uma certa dignidade para
os movimentos de câmera, em busca de um
cinema mais reflexivo, menos momentâneo,
eventualmente mais épico.
O que se vê, então, desde o velório oficial, é a
pompa com que o poder civil vai se instalando,
forçando a barra de sua presença exclusiva,
excluindo da cena qualquer presença militar.
Essa é uma idéia que, desde ali, vemos se
reafirmar, com todas as contradições próprias
desse novo poder, até o final, o enterro marcado
pelo tom épico, afirmativo, exclusivamente civil,
no cemitério de São João del Rey. Há momentos
do filme que merecem algum comentário.
Por exemplo, a seqüência do Palácio da
Liberdade, em Belo Horizonte. Uma multidão

imensa se amontoa diante do Palácio cercado
de grades altas e ponteagudas, como lanças.
Pessoas passam mal, policiais e populares tentam retirá-las do amontoado humano. Os corpos são conduzidos sobre as cabeças e depois
passados sobre as grades, para atendimento
dentro do Palácio. As pessoas assim se feriam
nas lanças, uma coisa extremamente dramática,
entre choros histéricos e o som da fala trágica
da viúva de Tancredo, Dona Risoleta. Nós filmávamos essa tragédia quando reparei, na sacada
do Palácio, um certo número de pessoas, políticos, gente da elite, observando friamente o que
se passava a seus pés, o drama de seu povo.

Pedi ao Chico que girasse a câmera para lá, destoando do que faziam as outras câmeras, tomadas, com certa razão, pelo que acontecia nas
grades. O resultado, no filme, é a montagem
alternada do que acontecia lá em baixo e a
postura distante da elite, devidamente protegida pela distância e altura, comentando entre
elas, apontando, sem qualquer gesto de
solidariedade ou espanto.
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Um outro momento é na estrada, quando seguíamos para São João del Rey. Eu vi, no caminho, um andarilho com uma bandeira às costas. Bateu momentâneamente aquele feeling
dos tempos de TV. Mandei parar o carro e pedi
ao Chico que já descesse filmando. Acho uma
das seqüências mais bonitas do filme e que revelam a emocionada expectativa popular com
relação ao futuro. O andarilho ia também para
São João del Rey, tomado pelo dever de orar,
se sacrificar, em prol do bem e do futuro de
seu país. Em seu depoimento emocionado, o
andarilho cobra dos políticos que façam o que
deveriam fazer, em prol da grandeza desse país.
Revela assim que eu já havia comentado, a aceitação popular de que a política brasileira deveria ser obra dos políticos, compreendidos assim como a corporação, os que já participavam
desse olimpo de muitas necessidades e poucas
suficiências.

A porta da Igreja de São João Del Rey rendeu
outra seqüência que merece destaque. Eu sentia, nas conversas entre políticos, uma tensão
muito grande, uma dificuldade em ter respostas para a imensa responsabilidade que deveriam assumir a partir daquele momento, sob o
olhar exigente e cobrador do povo brasileiro,
como revelava nosso andarilho.
Combinei então com o Geraldo Ribeiro (som) e
com o Chico Botelho, que eu chegaria até os
políticos com o microfone e perguntaria a eles
como é que ficava o país agora. E quando eles
começassem a responder, a câmera deveria sair,
deixando-os falar sozinhos. Era um desrespeito
calculado, só possível numa democracia...
Era, ao mesmo tempo, a revelação de que nada
do que eles falassem importava naquele
momento, nada teria peso algum, solução
nenhuma. Só perplexidade.
O Waltinho (o cineasta Walter Rogério) montou
a seqüência como uma cacofonia épica, uma maravilha de montagem, cortando os planos em
pedaços de até dois ou três fotogramas em
muitos momentos.
Depois de São João del Rey, nós voltamos a
Brasília, para complementar o trabalho. Eu queria ouvir alguns depoimentos e filmar a primeira
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subida na rampa do Presidente Sarney, finalmente um civil, depois de 22 anos de ditadura
militar. A cena deveria ser editada em seguida
ao enterro, depois do pesado e exigente discurso de Ulisses Guimarães, cobrando do novo governo o cumprimento das promessas da oposição.
A filmagem da subida da rampa foi feita, pois,
sob o peso do significado dessas palavras e a
imensa expectativa popular. Sarney chega, cercado pela guarda de honra e se prepara para
subir. Quase febril, eu mandei o Chico fechar
rapidamente a zoom nos pés do Presidente.
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Os pés, já em detalhe, se movem vagarosamente, como se apenas esperassem nosso sinal,
iniciando a subida.
“Nossa, meus pés parecem estar pesando uma
tonelada” comentou, depois, o Presidente
Sarney, assistindo ao filme, comigo, na sala do
Palácio da Alvorada. Realmente. E, finalmente,
o terror.
Eu havia conseguido um material de TV, com
imagens de um dos homens mais perigosos do
período final da ditadura: o General Newton
Cruz, Comandante Militar do Planalto. Nesse
material via-se um furioso general, ameaçador,

descontrolado, brigando com jornalistas e obrigando um deles a se desculpar.
Meu feeling, mais uma vez, ditou o passo seguinte. Eu queria falar com o general, coisa inimaginável alguns dias antes. Eu achava que ele
já não representava perigo algum, que a instituição da democracia e do poder civil teria desmantelado completamente com seu poder
e sua arrogância. A entrevista se deu, com o velho general reduzido a avô, às voltas com seu
irrequieto netinho, atrapalhado, aceitando e
respondendo perguntas que, pouco tempo
atrás, ele teria considerado uma provocação e,
eventualmente, me agredido.
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Era tão flagrante seu “desmonte” que no dia
seguinte ele me atacava pela imprensa, de
forma dúbia, não mais se utilizando de qualquer
poder discricionário, mas dos meios próprios,
disponíveis numa democracia: na página de
fofocas políticas do jornal, o general dizia que
eu estava usando, indevidamente, com finalidades privadas, um bem público, o carro da
Fundação Cultural do Distrito Federal.
O País dos Tenentes
O exercício de fazer Céu Aberto foi importante
para a preparação de meu projeto seguinte, O

País dos Tenentes. Na verdade, o projeto de O
País dos Tenentes era anterior, de 85, mas sua
realização foi atropelada pelos fatos que originaram o Céu Aberto. Eu me inspirara nas
freqüentes notícias, que lia ou ouvia, de militares da reserva que trabalhavam como relações
públicas de grandes empresas, principalmente
multinacionais, facilitando o trânsito dessas
empresas junto ao governo militar.
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Essa idéia inicial, fria, acabou se entrelaçando
com um sentimento de perda muito forte, um
sentimento que eu já havia trabalhado um
pouco no projeto de Os Demônios, de 81, e que
ficou adormecido depois da proibição desse
projeto.
Era uma sensação de que havia um ciclo em seu
final, um movimento que caminhava para seu
fim, tal a quantidade de erros, de absurdos, de
imposições, enganos, frustrações, final que eu
antevia e vivia desde o final da década de 70,
desde a anistia. Esse era, em parte, o teor de Os
Demônios e essa sensação só se fortaleceu nesse
início dos anos 80 até a retomada do projeto de
O País dos Tenentes. Ligando a primeira idéia
com esse “sentimento”, acabei criando o
personagem do velho general Gui, vivido maravilhosamente, pelo Paulo Autran. Gui é relações
públicas de uma multinacional e, na juventude
teria participado do movimento tenentista, ao

lado de Prestes. Isto é, eu trabalhava agora com
minha emoção, com a visão de uma decadência
ideológica, um processo de corrupção política,
de degradação, ocorrida nesses justos sessenta
anos desde a coluna Prestes até a realização do
filme. Isso me fez iniciar o roteiro com o velho
general em crise, impossibilitado de juntar as
duas pontas de sua formação, os ideais da juventude e a degradação da velhice. Uma crise
deflagrada a partir da homenagem que lhe é
feita pela multinacional justamente no momento de abertura política, quando a população começa a ganhar as ruas exigindo democracia.

Paulo Autran em O País dos Tenentes

A homenagem, que na verdade homenageia sua
degradação, conflita com os anseios populares.
Esse é o conflito exato entre o velho e o jovem
Gui.
Prestes prefere ficar com a abstração verbal de
seu “proletariado”. E o tenente Gui, não vendo
um caminho possível ao seu lado, rompe com
ele e adere ao vitorioso Getúlio Vargas, incorporando-se ao Estado.
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Eu tinha uma visão crítica do caminho proposto
por Prestes, na verdade uma inviabilidade
histórica gritante, num país onde o proletariado,
se existisse, seria uma minúscula facção dos
trabalhadores urbanos, de São Paulo. Seu
discurso contra Getúlio, dizendo que ali não
havia uma revolução por que não via ali o
proletariado, os camponeses, era uma importação política, sem qualquer fundamento
nacional, qualquer embasamento real.
É importante entender, como está no filme, que
a imposição política errada, o convite a aventuras irrealizáveis, praticamente obriga aliados
menos ideologisados, mais vacilantes, a seguirem caminhos mais seguros, mais à direita. É o
caso do jovem revolucionário Gui (Flávio
Antônio), em contraposição ao seu amigo
prestista Pena, como se pode ver no diálogo em

meio às massas, quando cai a parede na representação da revolução de 30, diálogo que marca o rompimento entre eles. O diálogo é inspirado na própria declaração de Prestes, ao recusar o comando militar da insurreição de 30. Na
ficção de O País dos Tenentes, o tenente Pena
fica com Prestes e Gui com Getúlio. O primeiro
radicaliza suas ações e o segundo se corrompe
na fatídica integração do revolucionário com o
estado forte, fechado, do getulismo (de certa
maneira, como eram também os estados socialistas, fechados, fortes, auto-suficientes, apesar
de origens distintas mas que, da mesma maneira, deglutiram seus heróis e as idéias revolucionárias de que se originaram).

Leon Cakoff como Getúlio Vargas

O personagem de Pena, para mim é muito importante. Eu não queria fazer o filme se comprometer com o historicismo, queria que obedecesse a esse meu sentimento. Então, para não
tratar de Prestes como personagem ficcional, eu
o coloquei como uma figura, uma referência,
representada pelo ator Cassiano Ricardo que,
aliás, depois disso foi fazer também o Prestes
na novela Kananga do Japão, dirigida pela
Tizuka Yamasaki... Então eu criei o prestista Pena
(Buza Ferraz), com o nome relacionado ao sentimento de quem se sacrifica para jogar, sobre
o outro, seu suposto inimigo, a culpa.
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É o que ele faz com seu ex-amigo Gui, provocando a polícia e os integralistas na igreja, no
dia do casamento de Gui com sua prima (Giulia
Gam, em seu primeiro papel no cinema).
Aliás, para os que me acusaram de “facilitar as
coisas”, fazendo Gui tomar a ex-namorada de
Pena, é bom rever o filme e verificar que, explicitamente, Pena oferece a prima a Gui, dizendo
que era apenas amigo dela. Pena, radical,
obsessivo, messiânico, jamais se permitiria
qualquer felicidade, preferindo o sofrimento e,
depois, a exposição acusadora de sua chaga.
Não consegue sua revolução, mas consegue
culpar seu amigo e enlouquecer sua prima. O

filme era um desafio imenso para mim, mas
eu não pensava nele como um projeto
racionalista, de fácil explicação: queria que
fosse como uma revelação, a exposição do que
eu estou chamando de um sentimento de perda, de fim. Por isso, quem sabe, o personagem
central, em crise, é “um outro”, isto é, não um
personagem de esquerda, correto, mas o homem comum, aprisionado pela política e que
se corrompe na sua prática, na sua adesão ao
estado.
Claro, a receptividade ao filme foi extremamente dividida. Afinal, eu estava falando de nós
mesmos, falando de elementos fundamentais
de nossa história, do passado e do presente,
ficcionando o próprio momento em que filmava,
ou seja a transição democrática.
E, ao contrário do que muitos podiam esperar,
eu não estava afim de vangloriar as lutas do
passado, nem de cantar a vitória contra os
militares. Eu estava interessado na crise, na falta
de perspectiva, no apodrecimento, justamente
no momento da transição política. Isso provocou
reações significativas.
De um lado gente que se apaixonou pelo filme,
de outro pessoas que não me perdoavam por
ter cometido dois pecados. Um deles, segundo,
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por exemplo o crítico da revista da Embrafilme,
o de que eu mostrava um general bonzinho, o
que, diz ele, “não condiz nem com a história do
JBA nem com a minha”. Para se ver a que nível
pode baixar a “crítica” (que aliás era de uma
revista de divulgação, produzida pela distribuidor do filme!). O general “bonzinho” é o Gui
que, vendo-se à beira da morte, se deixa envolver pela sua memória, repassando o longo processo de apodrecimento, de corrupção, que consumiu sua própria história. Para esse tipo de crítica, a revisão crítica de uma vida só vale quando
é feita pela esquerda ou, quem sabe, por personagens que o crítico aprova.
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Quem sabe se eu tivesse pedido sugestão a ele,
antes de filmar...
O outro suposto pecado foi não ter feito do filme
um épico centrado no Cavaleiro da Esperança e
ter, pelo contrário, justamente mergulhado num
filme de crise.
A polêmica era incomodatícia, como sempre.
Mas era inevitável. A primeira exibição do filme
se deu em Fortaleza, no Festival, em 87. Como
acontecia sempre, dividiu as opiniões. E assim
foi sua carreira por todo o país, dividindo a
própria crítica. No Rio, uma crítica elogiosa no
JB, outra ruim em O Globo.

No Paraná, uma crítica excelente num jornal,
uma tipo “cobrança” no outro. O crítico Ricardo
Cota, por exemplo, no jornal O Estado do Paraná,
diz: “O filme de João Batista perturba (...) fato
que em nenhum momento desmerece a obra,
pelo contrário, dá a ela uma originalidade infelizmente poucas vezes vista nos filmes brasileiros que enfocam temas históricos”
A mesma divisão por todo lado, com textos altamente elogiosos e outros ruins, cheios de cobrança. O próprio Prestes apoiou o filme, apesar dele não ser, de maneira alguma, “prestista”.
Ele nos acompanhou no lançamento em São
Paulo e no interior, onde fez debates prolongados com estudantes. Também o jornal dirigido
por seu filho, Luiz Carlos Prestes Filho, fez critica mais do que elogiosa ao filme.
E em São Paulo recebi, como sempre, críticas
elogiosas e destruidoras. Destruidora foi a crítica da Folha de S. Paulo, feita por Amir Labaki e
que mereceu uma resposta minha que a Folha,
democraticamente, publicou no dia seguinte,
sem comentários, sem resposta e com o mesmo
destaque do artigo do Labaki, já que eu o acusava de ter feito a crítica sem ver o filme.
Elogiosas, eu tive, em São Paulo, três das melhores de todas as críticas ao filme. Uma do JeanClaude Bernadet, que começa dizendo:
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“...o filme fala muito de nós e exige uma reflexão sobre nós mesmos (...) uma geração que
tem hoje por volta de 50 anos e que certamente pode projetar sobre esse filme uma grande
parte de sua história. Eu fico absolutamente
sensiblizado pela solenidade do filme e pela
sua profunda tristeza, pelo seu ar de réquiem,
um réquiem solene. (...) Eu acho o filme de uma
grande beleza e é um fracasso nosso que está
sendo colocado com esse esplendor formal
(...)”
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Outra, com um texto maravilhoso como sempre,
do saudoso Edmar Pereira, no Jornal da Tarde.
Um elogio do tipo “placa”, sob o título
“Talentoso jogo de imagens e metáforas. Para
provocar reflexão”:
“João Batista de Andrade (depois do perspicaz
e amargo Céu Aberto...) bate agora mais forte
e fundo. Mergulha num passado histórico de
cadáveres insepultos ou de sobreviventes que
se movem ou são movidos até hoje como num
sinistro teatro de marionetes”.
E o outro texto, também altamente elogioso,
n’O Estadão. É a crítica do Mauricio Stycer na
qual, ao lado de críticas a elementos secundários
do filme (sobre o elenco de apoio, considerado
por ele como “novato”), tece claro elogio ao
filme, com frases do tipo:

“...trata-se do filme de um diretor que se encontrou com a maturidade. O País dos Tenentes, antes de qualquer discussão que provoque,
é um cuidadoso ( e quase sempre bem sucedido)
exercício de cinema; uma feliz conjugação de
intenções e resultados provo-cantes, uma brisa...” ou
“Fotografia impecável (Adrian Cooper), cenografia de época convincente (Marcos Weinstok)
(...) música brilhante ( de Almeida Prado) dão a
O País dos Tenentes uma consistência rara no
cinema tupiniquim”, e ainda, arrematando a
boa crítica:
“O País dos Tenentes vence o desafio de renovação a que se propôs o diretor João Batista de
Andrade.”
No alto da mesma página, no mesmo dia da
elogiosa crítica, o Caderno 2 d’O Estadão publica uma provocante entrevista comigo, com
minha cara imensa, carregada de expressões
faciais típicas de quando falo - e a manchete:
Algo Podre no Ar do Brasil. Nessa entrevista,
falo do sentimento de apodrecimento dos ideais, do fim da militância e de um pretenso poder militante sobre a História, de como a História consumiu ideais nesses sessenta anos
(estamos em 87, antes da queda do muro de
Berlim), desde a rica época em que se deu o
tenentismo. Quando Stycer me pede para defi-
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nir o filme eu digo: “É uma overdose de apodrecimento”.
Além de tudo isso, O País dos Tenentes recebeu
cinco prêmios no Festival de Brasília/87 e o de
melhor filme pelo Júri do RioCine, no qual concorriam todos os filmes lançados naquele mesmo ano.
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É realmente preciso ter paciência com essa
mania de julgar colocando-se acima do filme e
do cineasta, geralmente a serviço de supostos
leitores que necessitariam da palavra do crítico
para ver ou não o filme.
O cinema brasileiro é assim: os que menos
parecem saber são os cineastas. Todo mundo
sabe mais do que nós, sabe melhor os filmes que
deveríamos fazer, como fazê-los. Todos pensam
que, colocando-se em nosso lugar, fariam
melhor. E se o filme vai mal no mercado é por
que é ruim: se não se pode dizer que é ruim, é
elitista, fechado. Se o filme vai bem é por que é
popularesco, desprezível.
Mais ou menos o que acontece com certas
pessoas quando saem do cinema sem gostar do
filme. Se o filme é estrangeiro dizem simplesmente que não gostaram. Se é brasileiro, mesmo
que tenham gostado de outros recentes, a
reação é generalizante: “o cinema brasileiro não

tem jeito: é uma merda mesmo”. É preciso matar mais do que um leão por dia.
Há um outro tipo de postura, essa mais popular
e não crítica, por parte muitas vezes do próprio
prúblico do cinema brasileiro, de amigos, fãs,
gente que torce por nosso cinema. São pessoas
incomodadas com nossa crônica inviabilidade
apesar de tantos sucessos, tantos prêmios.
Nós, os cineastas, convivemos com essa inquietação e muitas vezes somos provocados ou cobrados para uma explicação. Todo mundo acha
que sabe mais do cinema brasileiro do que nós,
que as fórmulas são simples, que é só seguir o
bom senso e, muitas vezes, as idéias de nossos
interlocutores para sairmos das dificuldades.
Um amigo meu, advogado, um dia me ligou para
dizer que tinha uma idéia genial para filme e
que precisava me contar, pois com aquela
“idéia” eu ia “rachar de ganhar dinheiro”. Como
se fosse isso, exatamente, o que eu andava
procurando pela vida: “ganhar dinheiro”,
“estourar a boca do balão”, “chegar lá”.
Mas fui falar com meu amigo, já antevendo a
cena e me contendo, pois dou às vezes de ser
malcriado diante de sugestões, pedindo ao
conselheiro que levante o dinheiro para a
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produção e depois me chame para realizar a
“grande idéia”.
Meu amigo me sugeria fazer um filme
misturando política e carnaval. Ele estivera na
África e garantia: “com um filme desse tipo, você
racha de ganhar dinheiro. Angola e Moçambique compram na hora”. Eu não pude deixar
de rir.
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É que, além de tudo, meu amigo não sabia que
o mercado de Angola e Moçambique era suprido em boa parte com nossos filmes, inclusive os
meus, doados, de graça, dados, porque eles não
tinham como pagar e precisavam de filmes para
ocupar as salas depois da descolonização. Era o
que acontecia também com a Nicarágua.
A mania de sugerir temas, maneiras de agir, de
produzir, de realizar, dirigir, atuar, distribuir, é
hábito nacional. Tal como no futebol, temos no
Brasil uma centena de cineastas e milhões de
críticos.
Essa questão da crítica - falo da crítica profissional - tive ocasião de discuti-la na França, no
Festival de Biarritz/88.
O País dos Tenentes foi convidado e muito bem
recebido. Os jornalistas me convidaram, depois,

para um encontro, na tarde do dia seguinte. Nós
almoçamos juntos e a conversa foi das mais agradáveis possíveis. Eu vi que eles haviam entendido o filme como eu queria, como o retrato de
uma crise, o anúncio antecipado de um fim. O
muro de Berlim agora já havia caído (naquele
ano) e as mazelas do socialismo real afloradas
com a violência cruel de uma realidade ocultada por tanto tempo: a degradação ideológica, a
corrupção, a mentira, o fim dos ideais revolucionários que, sessenta ou setenta anos atrás
haviam movimentado a juventude das, agora,
envelhecidas, corrompidas e podres autoridades
socialistas.
A conversa era sobre isso. Os jornalistas se
intrigaram com minha visão da política e sobre
a relação forte do filme com o momento que
ainda estávamos vivendo, incluindo o fim da
ditadura militar no Brasil.
A mesma receptividade se deu também um ano
depois, numa turnê feita na Alemanha, em sete
cidades, debatendo o filme. O assunto do debate
também não era outro, as discussões não tinham
fim, eu precisava sempre pedir para parar.
Mas, voltando ao encontro com os jornalistas
em Biarritz, um deles me perguntou como o
filme fora recebido no Brasil. Eu falei da
polêmica, das críticas elogiosas. E das outras, de
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absoluta negação do filme. O jornalista se espantou: “Mas negar o filme por que? - Você
pode gostar mais ou menos, pode não ser o gênero de sua preferência, pode desgostar de uma
coisa ou outra, mas arrasar o filme? Por que?”
Eu disse a ele que, para entender, ele teria que
ser brasileiro.
Making off
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Fazer cinema no Brasil é, ao mesmo tempo, um
impulso de paixão e um gesto de teimosia.
Paixão e teimosia se complementam bem, como
a sensação de que existimos apesar de tudo,
apesar da inviabilidade, compelidos pelo prazer
de filmar e pelo prazer de mostrar que somos
capazes de filmar.
O cinema brasileiro é essa conjugação de
sentimentos e em muitos momentos só os
cineastas acreditam neles mesmos, gesto maior
de teimosia. O prazer de filmar é incomparavelmente maior do que os horrendos dissabores das críticas ruins, das dificuldades de
exibir, do insucesso de público.
Eu me lembro, como num making-of não
realizado, do dia em que filmei a cena principal
da Coluna Prestes, na Reserva de Águas Emen-

dadas, em Brasília, com centenas de figurantes,
centenas de cavalos, carroças, além dos atores
que representavam Prestes, Siqueira, Miguel
Costa e outros, além dos personagens da ficção,
Pena e Gui.
Tudo era muito maluco, os ônibus chegando ao
amanhecer, com os figurantes que a Tânia Lamarca colocava em forma, mandava-os vestir as
roupas de época e depois os fazia rolar no chão
para sujar. Os cavaleiros iam chegando, já com
a tropa arreada e uma poeira ia tomando conta
do maravilhoso cenário de Águas Emendadas,
cujo nome advém do fato de que dalí, ponto
alto do planalto central, correm água para três
bacias, a do São Francisco, a do Paraná e a do
Araguaia/Tocantins.
Eu primeiro fiz umas tomadas do chão e logo
subimos num helicóptero, eu e o Adrian Cooper.
Filmamos tudo o que precisávamos, esse tipo de
filmagem difícil por problemas de comunicação.
Cada vez que eu pedia para refazer uma cena
era um Deus-nos-acuda que eu e o Adrian
assistíamos com prazer lá de cima, vendo
assistentes galopando pelo cerrado, a poeira,
os figurantes se reorganizando.
Mas quando terminamos de filmar, o sol já se
pondo, vimos que alguma coisa estava errada.
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Os figurantes se reuniam, arrancavam as cargas
da tropa, partiam melancias jogando-as no chão.
Era uma coisa estranha, como uma rebelião.
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O helicóptero desceu e pudemos saber o que se
passava: a comida não havia chegado por causa
de um acidente com o carro que trazia os caldeirões. E os figurantes então resolviam o problema a seu modo, comendo nossos objetos de
cena: melancias, bananas, jacas, rapaduras.
Eu fiz a loucura de deixar a equipe e me misturar aos “revoltosos”, afinal eles agora representavam mesmo os personagens que estávamos
filmando. E a luz era divina, a hora mágica, dourada, atravessando a poeira transformada em
aura mítica, um espetáculo de emocionar
qualquer cineasta, com aquelas centenas de
pessoas vagando pela estrada de terra, como
visões em meio à névoa do cerrado.
Os figurantes me reconheceram e nenhum deles
esboçou qualquer agressão, qualquer queixa.
Muitos se aproximavam para caminhar comigo.
E caminhávamos silenciosos, como se respeitando nossos próprios sentimentos, flutuando
na poeira. Estávamos todos tomados igualmente
pela magia do cinema.
Não é novidade essa adesão de toda a equipe e
do elenco, incluindo aqui os figurantes, ao fil-

me de que participaram. É comum recebermos
telefonemas de atores de pequenos papéis, ajudantes de set, figurantes, falando de “nosso filme”, sempre com entusiasmo. De fato, o cinema é uma arte coletiva, onde o diretor exerce o
papel de orientador, líder, apontando o caminho a seguir. Todos se sentem, cada um a seu
modo, autor do filme. Durante as filmagens de
Doramundo um figurante demonstrou bem a
paixão por fazer cinema, mesmo que essa participação seja uma breve figuração ou uma longínqua assistência. O figurante fazia a cena
noturna em que um operário é morto nos trilhos. Ele cai, aparece morto, cheio de sangue na
cabeça. Corta, fim de cena, fim de participação
do figurante.
O figurante não se conformava em sair do filme. Insistiu comigo, queria que o “personagem”
tivesse uma continuidade. Depois de muita insistência, eu disse que a seqüência seguinte seria o enterro do operário morto. O figurante se
iluminou.
- Então eu posso estar lá, no enterro!
- Poder pode, mas o corpo vai estar no
caixão fechado...
- Não importa, o importante é que eu vou
estar lá e vou pensar nisso toda vez que
assistir ao filme...
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Em O Tronco, há outra passagem que se transformou em folclore entre o pessoal de cinema
de Goiás. Um dos figurantes assumiu o nome
de um pequeno personagem cortado por mim.
Ele era um desses apaixonados pela participação no filme e sempre conversava comigo sobre sua participação, coisa que era comum entre os centenas de figurantes que filmavam todos os dias. Pois bem, o figurante em questão
devia “morrer” numa das primeiras cenas de
ataque dos jagunços. O técnico em efeitos de
cena colocou a espoleta em seu peito e deu a
ele o disparador, para que ele mesmo acionasse
a espoleta no momento combinado comigo.
Rodamos a cena, todos os que tinham que morrer, morreram. Menos ele, que não acionou a
espoleta.
Com muito custo eu consegui “matar” o “personagem”, com o próprio efeitista disparando a
espoleta, de fora da cena. Mas o figurante, hoje
meu amigo, não se conformou. E quando víamos
lá estava ele, de farda, misturado aos soldados.
O resultado é que teve que ser “morto” várias
vezes . E sempre voltava. Seu apelido hoje é
Imortal.
Voltando à filmagem de O País dos Tenentes,
durou cerca de uma hora a caminhada com os
figurantes rebelados, em meio ao cerrado

virgem, sob a luz da “hora mágica”. Uma hora
de real encantamento, de grande paz. Quando
chegamos ao centro da produção, no meio do
parque, já estava escuro e todos nós, equipe,
elenco, figurantes, comemorávamos o dia
filmado, com alegria, sem revolta alguma. Como
esquecer uma poesia dessas?
Uma outra passagem engraçada em O País dos
Tenentes foi a escolha do sósia de Getúlio Vargas. Nós estávamos esperando, no estúdio da
Barra Funda, em SP, a vinda de dois sósias, atores
parecidos com Getúlio Vargas.
De repente apareceu lá, para me entrevistar,
um jornalista da Folha de S. Paulo. Alguém, na
recepção do estúdio, botou os olhos nele e se
entusiasmou: era a cara do Getúlio e, portanto,
deveria ser um dos sósias esperados. Mandaram
o jornalista fazer uma ficha, fotografaram,
experimentaram uma roupa: era perfeito. O
jornalista que aceitou o jogo, fazendo o
“Getúlio” no filme, era o Leon Cakoff.
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Final das filmagens de O País dos Tenentes

06. Vlado, quase um filme
Durante as filmagens de O País dos Tenentes,
nós tivemos problemas sérios com o Exército,
de quem precisávamos de coisas tipo objetos e
autorização para filmar no Forte de Copacabana. E o que recebíamos era pressão em cima
de pressão.
O chefe de gabinete do Ministério do Exército
tentava me fazer desistir do projeto e me perguntava por que, com “tantos militares idealistas” eu escolhera justamente um que se corrompia. Uma dessas conversas, que acabavam despencando na mais agressiva pressão, se deu já
no set de filmagem, no estúdio da Barra Funda.
Foi quase uma hora de conversa ao telefone
onde eu, e depois o Paulo Autran, advertíamos
o general que aquela pressão era intolerável,
que nós já vivíamos numa democracia e que a
história brasileira não era propriedade dos
militares. A conversa amainou um pouco nosso
crítico relacionamento, em grande parte, eu
acho, pelo incômodo do general de discutir
aquilo com uma personalidade como o Paulo
Autran.
Eles não deram os materiais, mas pararam de
me pressionar. Não deram o Forte de Copacabana, mas deram o outro forte carioca,
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parecido, que tivemos que cenografar. Aliás,
muito bem cenografado, segundo nosso consultor, o historiador Hélio Silva, que participou
do episódio como jornalista e está no filme
representado por um ator que faz anotações
num caderninho, à saída dos oficiais rebelados.
A dificuldade do relacionamento do Ministério
do Exército comigo era agravada por um dado
novo, como me revelou o chefe do gabinete do
Ministro: eles sabiam que, depois de O País dos
Tenentes eu pretendia filmar a história do Vlado.
E era verdade.
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Eu ensaiava esse filme havia muito tempo, tentando me preparar para o que eu julgava ser o
maior desafio de minha carreira. Afinal, falar
do Vlado, de sua vida e de sua morte na prisão,
seria falar da ditadura brasileira, das torturas,
das divisões internas do regime. Seria desnudar
cruamente o regime militar. Mas, mais do que
tudo, seria falar do amigo assassinado. E esse
era o desafio maior para mim.
Eu não conseguia manter um mínimo de distanciamento, me emocionava muito ao escrever
e acho que o resultado era sempre um excesso
de racionalidade, do tipo vigilância contra essa
emoção. Isso, por outro lado, me fazia também
muito dependente de julgamentos, primeiro,

evidentemente da Clarice, ela que vivia com a
sensibilidade à flor da pele e sofria pesado com
toda a história. E, além de tudo, estaria envolvida, como personagem, no filme. Por isso eu
fiz várias versões, virava e revirava o roteiro sem
ter qualquer visão crítica do resultado. Eu sabia
que o roteiro apontava para o essencial, tinha
idéias ótimas mas sentia que faltava alguma coisa, quem sabe um desmonte de toda aquela
racionalidade imposta, quem sabe procurar o
filme numa visão mais próxima da pessoa que
era o Vlado e menos preocupada com o
desmascaramento da ditadura. Para tentar superar isso, pedi a ajuda do Walter Durst, roteirista experimentado e amigo. O Durst gostou
da versão que eu apresentei a ele e fez um trabalho de fazer aflorar mais os personagens.
Eu já estava montando o elenco do filme e voltei
a uma idéia alimentada durante o Fest-Rio de
86 ou 87, quando conheci o ator Klaus Maria
Brandauer, o mago do Mephisto (Iztvan Szabo/
1981). Eu havia falado com ele sobre o projeto
e ele gostou. Me pediu para enviar um roteiro
e eu enviei o primeiro tratamento, que já tinha
cópia em inglês. Ele leu, gostou, confirmou seu
interesse e pediu que eu enviasse o novo tratamento. Eu cheguei então a fazer o que eu julgo
ter sido o melhor roteiro, usando o fato do ator
ser estrangeiro.
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Carta de Klaus Maria Brandauer, confirmando seu
interesse no filme sobre Vlado

Criei então um duplo do personagem do Vlado,
ou seja, o ator que o representaria e que, sendo
estrangeiro, tinha a maior dificuldade em entender o emaranhado e a violência da história.
Assunção e eu fomos à Europa, para finalizar o
contrato de co-produção com Espanha e Portugal. E também para falar com o agente do
Brandauer. Conversamos com ele e ele pediu
um cachê de 300 mil dólares, que era alto demais
para nós, duros como estávamos. O problema é
que o Brandauer estava no auge de sua carreira, preparando um filme que ele mesmo dirigiria e também, como ator consagrado, já com
convites do cinema norte-americano, o que
dificultava a negociação. Eu liguei para o
Brandauer, na Áustria e ele, confirmando o interesse, disse que conversaria com seu agente e
manteria o contato conosco.
Nós voltamos ao Brasil tomados pela idéia de
intensificar o trabalho de captação, de buscar
mais apoio da Embrafilme (que já havia se comprometido conosco). Em 88, enquanto eu
preparava o projeto, o jornalista Fernando
Morais é nomeado Secretário da Cultura do
Governo Quércia, em São Paulo. Nós éramos
amigos do tempo do Hora da Notícia. Fernando
também estivera envolvido no processo que
levou Vlado à prisão. Ele queria trocar idéias
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comigo sobre uma política pró-cinema em São
Paulo. Eu dei algumas sugestões e, claro, a gente
só pensa naquilo, acertei com ele um edital para
produção. O projeto do edital andou, com a
participação da Apaci e dirigido pelo Claudio
Khans, assessor do Fernando. Eu entrei no concurso com o Vlado.
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No momento em que eu esperava o resultado,
o projeto já havia andado bastante, em termos
de produção. Nós tínhamos conseguido duas
co-produções internacionais: uma com Portugal e outra com a TV Espanhola, com os contratos assinados e tudo, além do co-produtor
iugoslavo que produziria a parte da infância
do Vlado durante a segunda guerra. E nós já
contávamos com um mínimo de dinheiro para
começar.
Claro, Assunção e eu contávamos com resultado
positivo no concurso da Secretaria, resultado que
garantiria as filmagens previstas para maio de
1990. Nós já estávamos inclusive com locação
para cenografar o DOI-CODI, um hospital
abandonado, perfeito, na Vila Madalena. E com
o elenco apontado.
Faltava, para filmar o Vlado, esse pouco de dinheiro brasileiro. E Vlado não foi premiado, com
um júri formado por pessoas que me conheciam

bem, sabiam de minha ligação com o Vlado. Até
hoje, claro, eu não consegui entender. Verdade
é que, contido pela ética, jamais questionei qualquer uma dessas pessoas, como ainda me recuso
a cobrar delas qualquer explicação. Só me
pergunto sempre, por quê? O filme teria uma
importância incrível naquele momento.
Me pergunto também se o júri julgou o filme inoportuno. Quem saberá o que aconteceu? Teria
havido alguma pressão? Os jurados não gostaram do projeto, apesar do mesmo já contar com
duas co-produções internacionais? Difícil adivinhar. Só sei que isso me deixou arrasado.
Mas reagi e fomos buscar apoios em outros lugares. Coisa difícil para um filme como esse. Para
começar desisti do Klaus Maria Brandauer e comecei a procurar alternativas brasileiras. Era difícil tocar o projeto dessa maneira e a própria
relação com os atores passava e ter a marca dessa dificuldade, um certo desânimo. Eu busquei
várias alternativas para o Vlado, pensei no
Wilker, pensei numa versão dele mais jovem,
com o Paulo Castelli e chamando a Ana Beatriz
Nogueira, atriz do ótimo Vera de Sérgio Toledo,
para representar Clarice. Na verdade eu me sentia num emaranhado de dificuldades, agindo
como quem já não acreditava mais na viabilidade do filme.
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O atraso do filme foi fatal: Collor tratou de enterrar o projeto, seqüestrando o pouco de dinheiro que havíamos conseguido a duras penas. Voei para Brasília, em vão, procurando liberar os recursos, falando com ministros, secretários. Ali, na verdade, eu estava era perdido
num mar de perdas de todo o tipo, o Brasil inteiro tentando reverter o desastre das perdas
de cada um.

366

O cinema estava, já, sob o domínio do cineasta
Ipojuca Pontes, assessorado pelo também cineasta Miguel Borges. Os dois jogavam pesado
contra o cinema brasileiro, marcados por
equívocos políticos e pelo ressentimento. O
governo Collor, de uma só penada, havia
acabado com a atividade cinematográfica
brasileira, deixando o terreno livre para o filme
estrangeiro, ou seja, o norte-americano.
Em conversa com o Ipojuca e o Miguel eu ainda
fui admoestado, na medida em que procurava
abrir uma exceção, liberar os recursos do filme.
Eu alegava que isso acarretaria justamente no
cancelamento das duas co-produções e,
portanto, além do prejuízo cultural, uma perda
de entrada de dinheiro no país. O que ouvi foi
que, mais uma vez, “o cineasta quer ser o
privilegiado...”

O projeto Vlado se inviabilizou de vez, criando
problemas de todo tipo, inclusive com a TV Espanhola que chegou a insinuar uma ação indenizatória contra nós. Eles também distribuiriam o
filme internacionalmente e haviam já divulgado,
em Cannes, o novo projeto. Mas a própria TV
entendeu a história e fizemos um cancelamento amigável, sem multas.
Nós já havíamos investido na preparação e ainda
estávamos com dívidas a pagar, o que nos deixou
numa situação terrível, do mais humilhante desmonte.
Para mim, eu confesso, ficou a sensação ambígua
de alívio. Eu havia lutado enquanto pude lutar,
mas o filme se inviabilizara assim mesmo, uma
inviabilidade mais forte que meu esforço, maior
do que eu julgava ser meu dever. Eu estava,
assim, livre de todas as pressões que já sofria e
que ainda sofreria, ninguém poderia saber o
limite dessa opressão. Estavam livres também
Clarice e os filhos, André e Ivo, eles que sempre
me apoiaram, apesar do evidente sofrimento
ligado a esse apoio e à idéia de remexer em
coisas tão dolorosas e, ao mesmo tempo, preciosas, de suas vidas. Foi um momento de crise
profunda, de desistência.
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Eu não queria ver ninguém, não queria conversar sobre nada. Até mesmo porque era irritante
falar de uma perda como essa e ouvir, qualquer
que fosse o interlocutor, seu próprio relato de
perda, fosse a compra de um carro, uma viagem
perdida, a “idéia” soterrada de um curta, a
reforma da casa. A solidariedade me jogava
numa vala comum de perdedores, um pântano
onde tudo se eqüivalia, já que tudo era perda,
do alfinete ao navio.
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A esse sentimento de extrema opressão, se juntava um outro, tão sofrido quanto o primeiro: o
sentimento de perda de sentido, o tempo de ver
se demoronarem todos os sonhos e todas as certezas, o fim do socialismo.
O tombo, mais do que simbolizado pela derrubada do muro de Berlim e das imponentes
estátuas de Stalin e Lenin, foi imensamente
maior do que o que desejavam as críticas de meu
grupo “light” do partido. Nós fazíamos críticas
ao socialismo “real”, ou seja, o existente, mas
nunca negamos o conteúdo revolucionário de
origem desse socialismo. E jamais passaria pela
nossa cabeça uma crítica de conseqüências tão
avassaladoras. Nós queríamos “consertar” o
socialismo e a História simplesmente acabou com
ele. As emoções se misturavam, era, de fato, um
coquetel dolorido.

Eu, como já confessei, estou sempre propenso
ao sofrimento. Os problemas se acumulam em
minha vida e eu nunca vejo como socializar as
dificuldades, tudo se transforma em um desafio
a cada dia mais poderoso, mais difícil mas que
eu devo resolver, ou tentar resolver, sozinho.
Daí, acho eu, o gênio explosivo capaz de destruir, num repente, uma amizade, um trabalho
pacientemente construído, um projeto demoradamente costurado. Ou de me sentir magoado
pelo abandono, pela incompreensão de meus
próprios amigos.
Eu só pensava em fugir, desistir de meu nome,
de minha carreira, de minha visibilidade como
cidadão e como cineasta.
Era um momento de derrota, mais uma vez,
onde o sentimento me empurrava para o beco
da impossibilidade, me mostrava a absoluta
inviabilidade de minha vida, de meus sonhos,
de minha carreira que se frustrava no ápice de
um processo de ascensão. O que eles haviam
tentado em 64, cumpriam agora, em 90.
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João Batista com Francisco Ramalho Jr.

V - Tempo de Retiro, Tempo de Retorno
01. Saindo do que era meu
Num dia qualquer ainda de 1990, convidei
André Klotzel, meu ex-aluno e agora o novo
presidente da Apaci (Associação Paulista de Cineastas) para uma conversa em minha casa. Naquele ano, depois de mais de quinze anos de
militância eu havia recusado a inclusão de meu
nome na diretoria da entidade. O André era um
dos novos cineastas paulistas, tinha trabalhado
comigo na produção no piloto de série para TV,
o Alice e agora já contava, em seu currículo, com
o sucesso do Marvada Carne. Quando o André
chegou, eu entreguei a ele um pacote pesado
de pastas: eram os arquivos da Apaci: documentos, recortes de jornais, textos, coisa de
quinze anos de militância (eu sempre fora o
principal contato da Apaci com a imprensa).
“Você está caindo fora?”- me perguntou o
André. Eu estava.
Além da aguda crise pessoal, eu achava que a
Apaci e a política do cinema de São Paulo deviam
agora ser tocadas pelos novos cineastas. Eu me
afastaria e queria que também o Denoy se
afastasse, coisa que ele, aliás, não fez.
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Durante quinze anos ele e eu havíamos atuado
juntos, uma atuação marcada pelas tentativas
de superar as dificuldades de relacionamento
com os novos, com a Boca, com o Cinema Novo,
com os novos cineastas cariocas, com os
produtores. E lutamos para manter a Apaci como
uma entidade digna, politizada, presente, ética. E democrática, apesar do peso excessivo de
nossa presença. Particularmente a minha presença, em geral mais impositiva do que eu gostaria
que fosse - e marcada, mesmo antes da criação
da Apaci, pelos conflitos com meus alunos da
ECA, onde fui professor de Realização Cinematográfica (de 1969 até 78).
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Eu sempre tive uma maneira um tanto incisiva
de agir e de opinar, as opiniões saem com facilidade excessiva, principalmente diante de
pessoas que me interessam.
Quando fui para a ECA, em 69, eu estava
bastante desestruturado, tinha projetos
malucos, como filmar Assim Falava Zaratustra,
de Nietszche. Eram projetos ainda muito
marcados pela experiência de Gamal e por uma
curta aproximação com o Grupo Oficina.
Mas a partir do início dos anos 70, principalmente a partir de meu trabalho na TV (72), eu
lutava muito para que os alunos desenvolvessem

um trabalho documental, que procurassem descobrir o Brasil que, entendia, estava despontando nesse início de redemocratização.
Eu queria que os alunos pegassem as câmeras e
fossem filmar as pessoas, os bairros, descobrir
as questões sociais. Eu era extremamente crítico
na avaliação dos trabalhos que a maioria realizava, achava-os alienados demais para o momento em que estávamos vivendo. As aulas, então,
se tornavam uma discussão sem fim, muitas vezes acalorada.
O que eu custei a ver, na verdade, foi que a
abertura, para a maioria dos alunos, despertava
a vontade de outro sentido de liberdade, o de
tentar outros caminhos, outras formas, não
exatamente no sentido “militante” que eu dava
ao meu trabalho nos primeiros anos de TV, na
Cultura. E nem documental: a ficção os atraía
mais.
Mesmo assim alguns alunos, como o Reinaldo
Volpato, o Wagner Carvalho, a Tânia Savietto,
desenvolveram, sob minha orientação, projetos
documentais como, por exemplo, o filme BóiasFrias. Mas minha posição política, e minhas
preferências nunca eram bem vistas. Para
começar, o diretor da escola era o mesmo Ferri
que me perseguia na TV Cultura.
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Na ECA ele chegou mesmo a me ameaçar, por
ofício, com o 477, o decreto da ditadura que
permitia a cassação de professores e alunos por
sub-versão. O resultado é que os projetos comigo
andavam sempre com maior dificuldade e
geravam muitos conflitos.

374

Minha relação com esses novos cineastas sempre foi marcada por esses conflitos. Um dia,
logo após o Festival de Gramado/78, que premiou Doramundo, me despedi dos alunos na
sala de aula, dizendo que não tinha mais nada
a dizer a eles. Muitos deles já trabalhavam comigo, como o próprio André Klotzel, o Reinaldo
Volpato, o Adilson Ruiz, a Suzana Amaral, o
Wagner Carvalho, o Wilson Barros, que tinha
sido meu assistente no Em Cada Coração um
Punhal (69) e outros, como a Tânia Savietto, o
Junior Carone, o Djalma Batista, o Alain Fresnot,
o Gal (Luiz Alberto Pereira), o Augusto Sevá,
ex-alunos que trabalhariam anos mais tarde em
alguns de meus filmes ou em nossa produtora,
a Raiz.
Naquele dia de despedida eu saí da sala e,
extremamente aliviado, entreguei na secretaria
meu pedido de demissão. Esses conflitos, no
entanto, não diminuíam a intensidade de nosso
relacionamento político e cinematográfico.
Por exemplo, quando Tancredo vencia o Colégio

Eleitoral, elegendo-se presidente, nós nos mobilizamos intensamente no sentido de uma
reformulação da política cinematográfica brasileira. O novo governo, já com Sarney, cumpre
a promessa de Tancredo e cria o Ministério da
Cultura, entregue a seu idealizador, o mineiro
José Aparecido de Oliveira.
Com a mobilização geral dos cineastas, o Ministro resolveu criar comissão de estudos e me designou como coordenador dessa comissão, junto com Zelito Viana e Calil (Carlos Augusto Calil),
na ocasião diretor da área não-comercial da
Embrafilme. As entidades de cinema se propuseram a indicar nomes para a Embrafilme. Feitas as assembléias em vários estados, eu ob-tive
o maior número de indicações, seguido do Calil,
do Zelito e do Gustavo Dahl. Isso reforçou o
movimento paulista e possibilitou a expansão
de nossas teses com relação à descentralização
e democratização da política cinematográfica
(teses que, na verdade, justificavam o grande
número de indicações feitas de meu nome).
Na verdade eu não queria ir para a Embrafilme
de jeito nenhum. E o próprio Ministro percebeu
isso, comentando com o Ziraldo que “eu tinha
jeito, tinha liderança, mas não aparentava
vontade” para ocupar um cargo, segundo me
contou o próprio Ziraldo. Por outro lado, meu
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nome criou uma tensão no cinema carioca, principalmente entre os produtores maiores, com
muito mais tradição, para os quais eu levaria
para a Embra um certo tom autoral, não empresarial.
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Eu tentava articular um apoio ao Calil, em troca
de uma política descentralizadora e mais democrática. Para isso nós sempre nos falávamos, acertando os apoios e os compromissos, eu dizia ao
Calil que, ao final, o apoiaria. Até que, com o
apoio de todo mundo, conseguimos um acordo.
Calil e eu estávamos em São Paulo, do lado do
telex da Embrafilme. Os produtores e diretores
do Rio na Embrafilme do Rio (sede) e outros cineastas em seus estados. Nós nos comunicávamos por telefone e telex, imprimindo os termos
do acordo nacional pelo qual o Calil iria para a
direção da Embrafilme e eu presidiria o Conselho Administrativo, cargo que não me
inviabilizaria como cineasta.
Tudo foi feito, o Calil foi nomeado, empossado.
E a primeira coisa que fez, atendendo a pressões,
foi extinguir o cargo de presidente do Conselho
Administrativo... Eu pessoalmente não me
incomodei, realmente não queria cargo algum.
Mas o golpe foi mais uma revelação da maneira
como se costuma fazer política no cinema
brasileiro.

Em 1990, baqueado pelo efeito Collor que havia
inviabilizado meu filme Vlado e, como eu disse,
querendo me afastar definitivamente da política
cinematográfica, decidi sair de São Paulo.
Haviam se passado 12 anos desde meu pedido
de demissão da ECA e muitos dos novos cineastas que ali estudaram já desenvolviam suas
próprias carreiras, alguns mesmo já premiados
e conhecidos, como o André Klotzel (A Marvada
Carne), o Sérgio Bianchi (Maldita Coincidência),
o Wilson Barros (Anjos da Noite), Djalma Batista
(Asa Branca), e Suzana Amaral (A Hora da Estrela, produzido pela Assunção). A esses filmes se
juntavam títulos de novos talentos surgidos fora
da ECA, como o Hermano Penna (Sargento Getúlio), o Guilherme de Almeida Prado (A Da-ma
do Cine Shanghai, também produzido pela Assunção), o José Antônio Garcia e o Icaro Martins
(A Estrela Nua), o Roberto Gervitz (Feliz Ano
Velho), o Sérgio Toledo (Vera), além dos veteranos da ECA, da primeira turma e que não foram
meus alunos, como o Aloysio Raulino (Noites
Paraguayas) e o Chico Botelho (Cidade Oculta),
já com carreiras definidas.
E muitos ainda mais novos, com seus curta-metragens, como a Tata Amaral, o Cecílio Neto, o
Chiquinho (Francisco César Filho), a Lili Caffé, o
Ivo Branco e outros.
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São Paulo fervia de projetos e de renovação,
processo que nem a crise collorida conseguiu
destruir. E com uma diversidade muito grande
de propostas, de tipo de cinema, de novidades,
coisa com a qual eu realmente aprendi a
conviver e a gostar.
Depois da crise Collor, eu achava que os novos
deveriam se apossar do que era deles. E o André
(Klotzel), agora presidente, que se virasse...
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Num outro dia qualquer daquele ou do ano seguinte, eu enchi meu carro de coisas pessoais,
coloquei no bolso o dinheiro recebido, em espécie, pela venda de meu sítio na cidade de Juquiá
(Vale do Ribeira/SP) e saí de madrugada, com
minhas tralhas pensando em refazer minha vida.
Se possível, sozinho.
Os filhos, Fernando e Vinícius já estavam na
Universidade e, na verdade acostumados às
minhas freqüentes viagens. Só que desta vez a
viagem prometia não ter volta.

02. Perdido no meio do cerrado
Eu sempre gostei de terra, sempre tive uma chácara, um sítio, uma encrenca dessas em algum
lugar difícil. É um viés familiar, quem sabe
herdado da luta inútil de meu pai em recuperar
as terras perdidas por ele, irmãos e mãe, depois
da morte de meu avô quando meu pai tinha
apenas 12 anos. Quem sabe pela vivência no
campo, a infância em Ituiutaba, região de cerrado, a paisagem do tempo que nunca se apaga.
As frutas silvestres que conheço e das quais gosto tanto, como gabiroba, mamica, mangaba,
curriola, o jatobá, o araticum, bacoparí, cagaita,
cajuzinho, ingá, guapeva, o coco da gueroba, a
macaúba, o babão, o azedinho, o piquí, a quina,
o ácido gravatá, o ananás, o olho de boi, murçá,
a pitanga, jabuticabinha, o araçá, a fruta do
tatu, o chichá, as plantas medicinais, as flores,
os bichos do cerrado. Eu gosto de tudo isso mas
a vida me empurrou foi para a cidade. Eu sou,
de fato, um migrante. E, como todo migrante,
fui me distanciando de minhas raízes até o
esgotamento do projeto de conquista, de
enfrentamento da grande cidade. É impossível
apagar as impressões de infância e aos poucos
a vontade de voltar toma nossa vida. A velhice
virá com um dos dois sofrimentos: o da
impossibilidade de voltar ou o do doloroso e
praticamente inviável processo de volta.
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Meu irmão tinha uma fazenda no sudoeste de
Goiás, na cidade de Doverlândia. E eu fui para
lá, com a idéia de me encostar, fazer qualquer
coisa e, se desse, comprar um pedaço de terra
com o dinheiro que eu levava e o próprio carro.
Eu fiquei em Doverlândia até 93, deixando ali a
maior quantidade de amigos por metro quadrado que eu jamais pude conseguir em minha
vida. Dali fui ainda para mais longe, a lendária
Barra do Garças, beira do Araguaia, onde fiquei
mais dois anos.
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Era muito louco tentar apagar um passado, tentar apaziguar tantos demônios. Eu morava sozinho numa casa, passava dias ali, ia pouco à cidade e escrevia sem parar, na verdade, incapaz de
mudar de profissão. Fiz amigos por toda parte
mas as pessoas sempre me olhavam cheios de
perguntas nunca feitas, o que é que eu fazia,
de fato, ali naquele ermo de mundo, andando
a cavalo, capinando quintal, participando de
rodas de conversas cotidianas nas quais os
assuntos eram os de sempre, o gado, a pesca, a
caça, mulheres.
A solidão dessa meio-fuga meio-busca era uma
espécie de reencontro com minha infância, a
forte presença de meu pai em minha formação.
Uma presença estranha, pois se dava mais pela
ausência dele do que pela convivência.

Meu pai, às voltas com seus próprios demônios,
a dificuldade de vencer os desafios que a si mesmo endereçava, a derrota como o fantasma perturbador, que alimentava seus sonhos desde
criança. Meu pai se isolava em suas terras arrendadas, numa luta desigual com a natureza e com
seu próprio destino de quem jamais pode esquecer que um dia, com apenas 12 anos, perdera o
pai e, com ele, a fortuna e o poder, dilapidados
pela inépcia comercial de minha avó e pelas
mãos de “amigos” e parentes ambiciosos.
Era assim. Meu pai era essa ausência marcante,
um oco que eu me via obrigado a estar sempre
preenchendo com o que eu conhecia dele. E de
nada adiantavam suas voltas à cidade, o tempo
que passava conosco. Ali era o domínio de minha
mãe, leoa. E meu pai era só explicações, dificuldades, discursos. Meu pai, o verdadeiro, era
aquela solidão do ermo, onde podia enfrentar
sozinho as inquietações de seu espírito inconformado, místico, sofrido.
Em vão, no entanto, eu tentei viver esse
personagem. Seria uma saída possível, a solidão
é parte de minha personalidade. Mas não é
tudo. É impossível viver cheio de segredos,
imagens, idéias - e aceitar morrer com elas, no
silêncio. Esse, aliás, é o azar de criminosos e
mentirosos.
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É difícil levar o segredo para o túmulo. As idéias, tal como os segredos, criam ninhos em nossa
imaginação, derramam emoções permanentes,
insultam nossa capacidade de controle, se
insinuam, ameaçam sair do corpo a todo instante, exibem sua sensualidade diante de
qualquer deslize da guarda pretoriana que nos
protege dos perigos da exposição pessoal.
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Morrer com idéias, sonhos não revelados, segredos, é como perder a chance de eternidade. A
tentação é mais do que poderosa, é irresistível.
Um dia o criminoso contará a um amigo, socializando sua solitária aventura, sentindo-se finalmente viver, a vida reconhecida pelo outro,
como um atestado.
Isso me agoniava, quase me levava ao desespero.
Muitas vezes peguei o carro e saí pelo mundo,
sozinho, atravessando centenas de quilômetros
em estradinhas de terra, cerrado adentro, sem
rumo. Depois virava o carro e voltava para casa,
a viagem alimentava ainda mais minha
imaginação...
Eu cheguei a escrever mesmo um conto,
aparentemente infantil, que era um retrato dessa solidão e revelava o significado terrível de
tentar enfiar minha vida num casulo de
desistência.

O conto se chamava justamente O Menino que
Matou seu Próprio Sonho. Depois, com a mesma
idéia, aproveitando o conto, escrevi o romance
Portal dos Sonhos, no qual o personagem principal “mata” seu sonho de infância e vive uma
vida regrada, calculada, tentando escapar às perturbações terríveis que um repetido sonho lhe
trazia na infância. A vida prossegue, ele se torna
médico, se casa, tem filhos. E na velhice vê o buraco que ele mesmo cavara em sua vida, ao mesmo tempo em que sente que o sonho agora
retornava não mais como um apelo, mas como
um pesadelo, um sofrimento terrível.
O conto me ajudou, eu sai dele começando a
escrever o roteiro de meu filme O Cego que
Gritava Luz, disposto a retornar ao cinema.
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Cenas de O Cego Que Gritava Luz

03. O Retorno
O filme O Cego que Gritava Luz não poderia
deixar de ser o que foi, um retrato dessa solidão,
o personagem do velho contador de histórias
que se recusa a falar de si mesmo pois isso significaria falar de sua derrota. E quando falo de
derrota, falo de tudo: sua derrota pessoal é a
derrota de suas ações, de seus desejos, de suas
crenças políticas, de seus sonhos. Tal como eu
fiz, o personagem se refugiava na caracterização de um outro personagem, mais alegre, mais
divertido, mais alienado, às voltas com a beleza
pura das palavras, das mulheres, o calor agradá-

vel de uma dose de pinga e o prazer de histórias
singelas e inconseqüentes. O que acontece com
ele, o velho Dimas, feito pelo Tonico Pereira, é
que o passado o corrói por dentro e é a sua densa história pessoal, - e não o seu lirismo
diversionista -, o que interessa ao público.
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O Cego... marca a volta à minha carreira, como
a construção de uma nova fase, a tentativa de
viabilizar um cinema no centro-oeste. Eu estava
tão desesperado para filmar que disse que faria
o filme nem que fosse em “xerox”. Eu ganhei o
prêmio do concurso do MinC, o Resgate do
Cinema Brasileiro, uma ninharia de dinheiro mas
que foi fundamental para deslanchar o projeto,
apesar da precariedade evidente.
O filme seguinte viria sedimentar esse projeto:
O Tronco, baseado no romance de Bernardo Élis
que, por sua vez, ficcionara uma história baseando-se em fatos históricos, uma guerra de jagunços, coronéis e soldados no início do século.
O projeto era uma idéia antiga: eu havia lido o
livro em 1968 e, naquele mesmo ano, resolvi
procurar o autor, Bernardo Élis que, fiel, guardou os direitos do livro para mim por quase
trinta anos.
Sobre O Tronco, gostaria de revelar que o que
mais me atraíra no livro, desde 1968, era a
fragilidade absurda do personagem central, o

coletor Vicente Lemes, fragilidade que me parecia uma representação de nossa própria fragilidade política, da história de inviabilidades da
esquerda brasileira até hoje. Vicente Lemes era
como uma espécie de embrião de militante,
naquele início de século XX, no qual parece que
tudo se inicia: criação do PCB, Coluna Prestes,
Semana de 22, sinais de efervescência da vida
urbana, trazendo ideais de liberdade, democracia, modernidade, direitos civis. Pois Vicente
Lemes, de forma embrionária é o personagem
desse momento.
Ele, como funcionário de um governo de coronéis, vai para o norte do Estado de Goiás
controlar os coronéis
inimigos do governo, os
Melo, justamente seus
parentes. Vicente tem
suas idéias, acha que os
coronéis são violentos,
que desrespeitam as
leis. Tenta impor seus
ideais, acaba acirrando
ao conflito. Vendo-se
derrotado pela força de
seus parentes, não desiste do que acha justo. Só
que ele não possui força própria:

Letícia Sabatela, Ângelo Antônio e Chico Diaz em O Tronco

para isso tem que apelar para força do governo
vem, mas para agir de acordo com os interesses
e ideais do próprio governo e não os de Vicente.
Vicente se vê, então, em meio à luta entre os
poderosos reais da sociedade, uma luta sangrenta, absolutamente selvagem.
O personagem Vicente perde sua fugaz
capacidade dirigente, de personagem principal.
Será um mero coadjuvante em meio à barbárie.
O filme, no entanto, vinha na contramão dos
projetos estéticos nascentes entre os jovens cineastas da “retomada”. O Tronco é um clássico, mesmo que carregado de minhas tendências políticas e estéticas. Nem o prêmio de
Melhor Filme da Comissão dos 500 anos (Brasília
/2000) e o de Melhor Diretor em Recife/2001 - e
nem o honroso convite para seleção oficial de
Shanghai/2000 - salvou o filme de uma certa
exclusão dentro da “retomada”.
A verdade é que, na minha retomada, eu estava,
de novo, na contramão, buscando reencontrar
o meu caminho perdido com o cancelamento
do filme sobre o Vlado.
Mas, tanto quanto O Cego..., o filme faz parte
desse esforço de recomeçar do cinema brasileiro.
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E nesse esforço tudo se encaixa, tudo é importante, cada filme tem sua mensagem e seu lugar e merece análise própria, como um tijolo no
precário muro que ajudamos todos a construir.
Os dois filmes circularam por vários países, junto
com os outros poucos filmes dessa fase, anunciando que o cinema brasileiro voltava a existir.
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E O Tronco é um belo filme, eu não tenho a menor dúvida, um épico, com todo o meu pressentimento de como são frágeis os personagens
transformadores na vida brasileira, fragilidade
que os faz buscar apoios nas forças conservadoras, e de como essas forças acabam agindo
segundo seus próprios interesses e visão, reduzindo o herói a coadjuvante. Tomara, aliás, que
essa “fatalidade” seja agora superada no Brasil
com a ascensão de um partido popular e de esquerda, tendo à frente um líder com uma legitimidade que jamais tivemos na história brasileira. Esse é o desafio.
O Tronco foi selecionado, em competição, pelo
poderoso e prestigiado Festival de Shanghai
(2000) e o crítico Rubens Ewald Filho lamenta
que poucos tenham visto um de meus melhores
filmes.
Depois de O Tronco acabei me fixando em Goiás.
Conheci ali, um jovem deputado, Marconi

Perillo, que se interessou pelas filmagens de O
Tronco e me ligava pelo celular, que pegava os
sinais na cidade cenográfica construída no alto
do morro. Candidato a governador, Marconi
começou a campanha como zebra, com menos
de dez por cento das intenções de votos contra
setenta e tantos do poderoso Iris Rezende. Mas
outra pesquisa apontava que a imensa maioria
do povo goiano queria mudanças, queria sair
do dominio oligarca de Iris Rezende. E Marconi
ganhou. Ganhou e me convidou a ficar em Goiás,
fazer um festival de cinema. Eu então fiz o FICA
(Festival Internacional de Cinema e Vídeo
Ambiental) originalmente imaginado pela equipe da campanha eleitoral de Marconi Perillo.

Cida Moreira e Letícia Sabatela em O Tronco

O FICA foi um sucesso estrondoso desde o início
e dele guardo lembranças saborosas. Dirigi o
primeiro, sucesso que ajudou a cidade de Goiás
a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio
Cultural da Humanidade. Nesse ano, junto com
a ABD local, fizemos um seminário que para mim
era crucial: trouxemos cineastas de todos os
estados onde havia politica cinematográfica,
com a idéia de propor ao governo de Goiás a
adoção de alguma política que viabilizasse a
fome por cinema que tomou os jovens goianos
desde O Tronco e alentada agora com o próprio festival.
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Criei em Goiás minha nova produtora, sediada
na cidade histórica de Pirenópolis, onde eu havia
filmado O Tronco. Era uma experiência, testar
as novidades do mundo. Eu imaginava que com
internet e celular, pouco importava onde eu esti-

Vila cenográfica de O Tronco

vesse: o importante seria meu nome e minha
capacidade de realizar e produzir. Dirigi ainda
o terceiro FICA, em 2001, quando trouxe para
Goiás filmes de sessenta países, defendendo
publicamente a tese de que, ao contrário do que
falavam os norte-americanos, existia cinema em
todo o mundo. Eu pedia para alguém da minha
equipe apontar o dedo num mapa, via o país e
buscava de lá um filme. Foi um sucesso emocionante.
De certa forma, ali estava (e estou) eu, de novo,
num processo de tentar criar uma cinematografia, agora em Goiás. E tenho um bom
reconhecimento público local, tantas homenagens que recebi e ainda recebo pela minha
atuação em prol de um cinema goiano, falando, filmando, discutindo, escrevendo no principal jornal de Goiás (O Popular), justamente na
página de opinião, onde escrevem os políticos.
Acho que, aos poucos, contando com uma boa
abertura para a cultura - propiciada pelo governador Marconi Perillo e seu secretário de cultura
Nasr Chaul - o cinema goiano vai acabar existindo, tocado pela teimosia de alguns jovens
cineastas e ativistas culturais que provaram o
gostinho bom do cinema, seja realizando seus
curtas, seja participando de meus filmes ou de
festivais de cinema como o FICA (Festival
Internacional de Cinema e Video Ambiental) e
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o Goiânia Mostra Curtas (das guerreiras Fifi &
Abdala, já conhecidas nacionalmente). E com
tantos técnicos, profissionais que se formaram
ou se aprimoraram comigo desde O Tronco, passando por Uma Vida em Segredo, Rua Seis, Sem
Número, gente amiga que já trabalha em produções nacionais e que certamente estará comigo nos próximos filmes.
Rua Seis, Sem Número
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Logo depois do FICA, num momento em que
preparava meu novo filme Veias e Vinhos, tive
que filmar projeto parido no meio de tanta
coisa: o Rua Seis, Sem Número. Com este projeto
ganhei concurso do MinC para filmes de baixo
orçamento.
O Rua Seis... representava para mim uma experiência, uma busca de novas linguagens e
também de novas tecnologias: o filme foi gravado em DV, com uma câmera DSR-500 e depois
transferido (feito o “transfer”) para 35 mm.
É um filme estranho, carregado de obsessões
com as quais eu mesmo me identifico (identificação apontada na boa crítica da Folha de S.
Paulo). Solano é o personagem desajustado, inquieto, desempregado, deslocado, imaginativo,
que recebe de um moribundo um pacote de di-

nheiro para entregar a uma tal “Maíra”. O endereço: Rua 6. Onde? – o velho morre sem dizer, o que obriga Solano a sair do centro (PlanoPiloto de Brasília) e procurar essa inviável Maíra
numa improvável e perigosa Rua 6 da periferia
de Brasília.
O filme foi convidado para inúmeros festivais
internacionais inclusive o de Berlim (ForumSeleção oficial), onde foi bem recebido ao ponto de ter sido contratado para distribuição na
Alemanha. Mas no Brasil foi lançado com uma
só cópia.

Marco Ricca em Rua 6, Sem Número

Luciana Braga em Rua 6, Sem Número

Epílogo
Desde a crise gerada pelo cancelamento de meu
filme sobre o Vlado, em função do plano Collor,
tentei voltar à minha antiga vocação, a literatura. Já havia publicado o primeiro romance,
Perdido no Meio da Rua, pela Global e, no meu
“exílio” em Goiás e Mato Grosso, voltei a escrever. Em 1991 publiquei meu segundo romance,
pela Editora Scipione, o Um Olé em Deus, história expressionista de um matador de periferia
às voltas com seus delírios e os fantasmas de suas
vítimas. Depois, dois outros livros: O Povo Fala
(Editora do Senac), basicamente o texto de minha tese de doutoramento sobre minha experiência na TV, e O Portal dos Sonhos (Editora da
Universidade de São Carlos). Mas o desejo do cinema acabou falando mais alto. Em pouco tempo eu estaria de novo escrevendo roteiros para
filmar deixando prontos vários contos, duas novelas, um romance inacabado e até mesmo um
livro de poesias...
A “redescoberta” pelo público e mídia de minha
face documentarista, principalmente após a bem
cuidada Mostra de minha filmografia no CCBB
(Centro Cultural Banco do Brasil) em São Paulo
e pela Mostra do Globo Repórter, no Festival “É
Tudo Verdade” - acabou me incentivando a retomar esse lado meio abandonado de minha
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carreira. Voltei a fazer documentários e meus
filmes são a cada dia mais solicitados, com debates e até mesmo convites internacionais, como
em Pésaro (Itália), Sheffield (Inglaterra) e República Tcheca (festivais que convidaram o
“redescoberto” Wilsinho Galiléia para apresentações especiais) e Buenos Aires, onde a Universidade realizará mostra de meus documentários.
Minha “retomada” como documentarista vem
marcando-se como experimentalista, um experimentalismo que não exclui minha face política
e social, mas busca novas maneiras de filmar.
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O Caso Matteucci (65 minutos) e Vida de Artista
(87 minutos) são os primeiros dois filmes dessa
fase, feitos com uma miniDV (de 3CCD) e exibem uma proposta que retoma minha maneira
própria de encarar a presença do cineasta nas
filmagens, como venho fazendo desde o Liberdade de Imprensa. Só que agora filmo sozinho,
usando de forma radical as novas tecnologias e
as promessas do fabricante desses equipamentos: deixo para a câmera todas as correções,
seja de luz, de som ou de foco - e mantenho o
olhar livre, usando o visor lateral da câmera.
Desta forma, me vejo livre, sem intermediários,
diante do objeto ou personagem filmado. São
filmes do “eu sozinho”, usando radicalmente o

potencial dessas novas câmeras digitais que já
possibilitam até mesmo o transfer para 35 mm.
Vida de Artista fez sucesso no festival carioca
Mostra do Filme Livre (2004) recebendo o
prêmio de Melhor Filme.
Acho importante, nesse momento, o acesso às
novas tecnologias, principalmente a possibilidade do vídeo digital, que baratea a produção
e permite veiculação mais rápida, levando nossos filmes e vídeos até onde o povo está.
O cinema precisa se libertar das correntes dos
interesses multinacionais, precisa explodir de
criatividade e independência, escapar ao controle, rebelar-se contra os monopólios e as imposições. Eu sonho com esse cinema de produção fácil, ágil, que possa viabilizar uma crecente
ligação do que fazemos, como cineastas brasileiros, e nosso povo, nosso público, nossa
História. É um pouco do que fiz na TV, mas é o
que trago desde o primeiro filme, desde
Liberdade de Imprensa: um cinema de mais
urgência, que busca um espaço de reflexão sobre
temas tratados “a quente”.
Sonho com poder reunir uma equipe a qualquer
hora, sem burocracia, sem dinheiro, sair por aí
voando atrás das imagens e dos sons, temas e
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acontecimentos para os quais meu feeling de
cineasta me empurra: para fora do cotidiano,
da vida modorrenta, da espera. Esse sim, seria
um cinema livre, desprendido, inquieto, para ser
exibido onde permitissem sua bitola e duração.
Quem sabe, ainda.
Afora isso, reservo, agora, meu fôlego de
sessentão para novos projetos, como o longa
Veias e Vinhos, Uma História Brasileira, adaptação do romance do goiano Miguel Jorge, produção de minha Oeste Filmes no qual se verá a
política entrando porta adentro das casas simples, com suas incertezas, ameaças, esperanças
e, principalmente, violências, muitas violências.
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Vejo com certa impaciência a luta verdadeiramente sem fim do Cinema Brasileiro, os problemas sempre os mesmos que nos afligem, a
competição desleal com o cinema norte-americano, o massacre da televisão.
Ao mesmo tempo não há como não comemorar
a permanente renovação de nosso cinema, o
único “morto” que consegue se reproduzir, se
renovar, “dar cria”.

Charge de Henfil, presente de Carlito Maia

Filmografia
1963
Catadores do Lixo (inacabado)
curta-metragem
Obs: Como participante do Grupo Kuatro
TPN- Teatro Popular Nacional (inacabado)
curta-metragem
Obs: Como participante do Grupo Kuatro
1966/67
Liberdade de Imprensa
média-metragem
roteiro/direção: João Batista de Andrade
fotografia: Armando Barreto
segunda unidade (Rio): José Medeiros
assistente direção: João Silvério Trevisan
produtor/som direto: Sidney Paiva Lopes
segunda unidade (Rio): José Antonio
edição: Francisco Ramalho Jr
montagem: Jovita Pereira
depoimentos: Carlos Lacerda, João Calmon,
Genival Rabelo, Marcus Pereira
Produção: Grêmio da Faculdade de Filosofia
da USP - Jornal Amanhã (UNE)
1968
Portinari, Um Pintor de Brodowsky
curta-metragem
roteiro/direção/montagem: João B. Andrade
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fotografia: Gyula Koloswary
produtor: Sidney Paiva Lopes
Produção: Jorge Teixeira para o INC (Instituto
Nacional de Cinema)
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1969
Em Cada Coração Um Punhal
longa-metragem
Obs: episódio O filho da televisão
roteiro/direção: João Batista de Andrade
fotografia: Jorge Bodanzky
montagem: Sylvio Renoldi
assistente direção: Wilson Barros
direção produção: Percival Gomes de Oliveira
cenografia: Sebastião de Souza / José Rubens
Siqueira
elenco: Joana Fomm (Julieta), John Herbert
(Romeu), Abrão Farc (turista), Garoto (Júlio),
Ana Maria Cerqueira (mulher consumista),
João Batista de Andrade (homem consumista),
Percival Gomes de Oliveira (homem morto
pelo esquadrão da morte).
Produção: Tecla Prod. Cinematográficas Ltda.
Gamal, o Delírio do Sexo
longa-metragem
roteiro/direção: João Batista de Andrade
fotografia: Jorge Bodanzky
assistente câmera: Hermano Penna
cenografia: Sebastião de Souza

continuista: Jairo Ferreira
montagem: Glauco Mirko Laurelli / Jean
Claude Bernadet / João Batista de Andrade
trilha sonora: João Silvério Trevisan
música: Ivan Marioti
elenco: Joana Fomm (Luisa), Paulo César
Pereio (Jorge), Lorival Pariz (Gamal),
Fernando Peixoto, Samuca e Flávio Santiago
(os 3 demônios)
Produção: Tecla Prod. Cinematográficas Ltda.
1969/70
Paulicéia Fantástica
longa-metragem
direção: João B. Andrade / Jean Claude
Bernadet
roteiro: Jean Claude Bernadet
pesquisa: Paulo Emilio Salles Gomes
fotografia: Aloysio Raulino
produção executiva: Oswaldo da Palma
montagem: João B. Andrade / Jean Claude
Bernadet
narração: Lucila Ribeiro Bernadet, Paulo César
Pereio, Antero de Oliveira
trilha sonora: João Silvério Trevisan
elenco (dramatizações): Etty Fraser (cantora
lírica), Lafayete Galvão, Lenoir Betancourt.
Produção: Comissão Estadual de Cinema / Gov.
do Estado de São Paulo
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1970
Eterna Esperança
média-metragem
direção: João B. Andrade / Jean C. Bernadet
roteiro: Jean Claude Bernadet
pesquisa: Maria Rita Galvão
produção executiva: Oswaldo da Palma
fotografia: Jorge Bodanzky
trilha sonora: João Silvério Trevisan
narração: Antônio Pedro
elenco: Antônio Fagundes (garoto
propaganda), Gianfrancesco Guarnieri (encena
a história das ações da Cia. Americana),
Fernando Pacheco Jordão (locutor).
Produção: Comissão Estadual de Cinema / Gov.
do Estado de São Paulo
1971
Vera Cruz
média-metragem
direção: João B. Andrade / Jean C. Bernadet
roteiro: João B. Andrade / Jean Claude
Bernadet
produção executiva: Oswaldo da Palma
Produção: Comissão Estadual de Cinema / Gov.
do Estado de São Paulo
1972 a 1974
Período do Hora da Notícia (TV Cultura)
Dezenas de pequenos documentários para o
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programa diário, como reportagens especiais
de 3 a 7 minutos, das quais existem cópias de
Trabalhadores Rurais (72) - Ônibus (73) Pedreira (73) - Migrantes (72)
1973
Migrantes
curta-metragem
Obs: Reconstituição de reportagem de 1972
do programa Hora da Notícia (TV Cultura)
direção / roteiro: João Batista de Andrade
fotografia: Antônio Mateus
montagem: Ladislau
edição: Fernando Pacheco Jordão
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1974 a 1978
Inúmeros documentários para a TV Globo,
nos programas: Domingo Gente, Fantástico,
Esporte Espetacular e, principalmente, Globo
Repórter. Desses documentários existem
cópias, do acervo pessoal do diretor, de A
Batalha dos Transportes (74), A Escola de 40
Mil Ruas (75), Viola Contra Guitarra (76),
Mercúrio no Pão de Cada Dia (76), Caso Norte
(77), Wilsinho Galiléia (longa-metragem para
TV - 78), 1932- A Herança das Idéias
1975
Restos
curta-metragem

direção/roteiro/montagem/fotografia: João
Batista de Andrade
produtor: Wagner Carvalho
Produção: RAIZ
Obs: Apreendido e proibido em 1975, na
Jornada de Curta-Metragem (Bahia)
Primeira exibição pública em fevereiro de
2004, no CCBB (Cineclube Banco do Brasil),
cópia doada pela Polícia Federal ao Arquivo
Nacional
1976
O Buraco da Comadre
curta-metragem
direção/roteiro/montagem: João Batista de
Andrade
fotografia: Adilson Ruiz
produtor: Wagner Carvalho
Participação: Grupo Teatro Núcleo (Celso
Frateschi, Denise del Vecchio)
Produção: RAIZ
Alice
média-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
assistente direção: Reinaldo Volpato
produção executiva: Assunção Hernandes
direção de produção: André Klotzel
fotografia: Eduardo Poiano
cenografia: Sebastião Maria

409

montagem: Alain Fresnot
música: Almeida Prado
elenco: Luiz Alberto Galizia (Pai e Coelho),
Claudio Mamberti (camelô e Ratão), Laerte
Morroni (Rainha), Isabela Faria (mãe de Alice)
e apresentando Fernando Ramos da Silva
(amigo) e Gabriela Rodela (Alice)
Produção: Raiz/ Embrafilme
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1977
Doramundo
longa-metragem
direção: João Batista de Andrade
roteiro inicial: Vladimir Herzog
roteiro final: João Batista de Andrade / Alain
Fresnot / David José
baseado no romance de Geraldo Ferraz
produção executiva: Assunção Hernandes
fotografia: Antônio Meliande
assistente direção: Alain Fresnot
direção de produção: Miron R Cunha
trilha musical: Almeida Prado
montagem: Glauco Mirko Laurelli
cenografia: Laonte Klawa
elenco: Rolando Boldrin (Pereira), Antônio
Fagundes (Raimundo), Irene Ravache
(Teodora), Armando Bogus (Delegado Guizot),
Rodrigo Santiago (Moura), Sergio Hingst
(chefe da estação), Aldo Bueno (Manoel),
Denise del Vecchio (louca), Celso Frateschi

(jornalista), Oswaldo Campozana (Dr Flores)
Produção: RAIZ / Embrafilme
1978
Wilsinho Galiléia
longa-metragem para TV
direção: João Batista de Andrade
assistente direção: Alain Fresnot
fotografia: Adilson Ruiz
montagem: Elder Tito
edição: Fernando Pacheco Jordão
Produção: RAIZ para Globo Repórter
Pesquisa: Dácio Nitrini
Coordenação Geral: Fernando Pacheco Jordão
Maquiagem: Paulo Lago
Música:
Abaluaiê, de Waldemar Henrique
Voz: Clementina De Jesus
Queña: Los Masis
Concierto en Los Andes: Grupo Aymara
Gracias a la Vida: de Violeta Parra - Grupo
Tarancón
Elenco: Paulo Weudes (Wilsinho), Gilberto
Moura (Ramiro), Ivan José (Chiquinho), Telma
Telina (Patrícia), Claudia de Castro (Geni),
Fausto Dunine, Sérgio de Oliveira, Luis Carlos
Rossi (policiais), Jorge Cerruti, Rubens Brito,
Paulo Lago, Luís França (vítimas)
Produção: RAIZ (para TV Globo - Globo
Repórter)
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1979
Greve!
média-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
fotografia: Aloysio Raulino / Adilson Ruiz
direção de produção: Wagner Carvalho
narração: Augusto Nunes
montagem: Reinaldo Volpato
som direto: Romeu Quinto
Produção: RAIZ
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Trabalhadores: Presente!
média-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
direção de produção: Wagner Carvalho
fotografia: Aloysio Raulino
montagem: Alain Fresnot
som direto: Romeu Quinto
cenas adicionais: Adilson Ruiz
Produção: RAIZ
1979/80
O Homem que Virou Suco
longa-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
fotografia: Aloysio Raulino
montagem: Alain Fresnot

direção produção: Wagner Carvalho
som direto: Romeu Quinto
assitente direção: Adilson Ruiz
trilha musical: Vital Farias
cenografia: Marisa Rebolo
elenco: José Dumont (Deraldo e Severino),
Célia Maracajá (Maria), Denoy de Oliveira
(mestre de obras), Ruth Escobar (dona do
albergue), Barros Freire (dono de bar), Rafael
de Carvalho (coronel), Renato Master (diretor
de multinacional), Ruthnéia de Moraes
(patroa).
Produção: RAIZ / Embrafilme / Gov. Estado de
São Paulo (Polo de Cinema-SP)
1982
A Próxima Vítima
longa-metragem
idéia original/argumento/direção: João Batista
de Andrade
roteiro: Lauro César Muniz
produção executiva: Assunção Hernandes
assistente direção: Mário Masetti / Tânia
Savietto
direção produção: Wagner Carvalho
fotografia: Antônio Meliande
montagem: Renato Neiva Moreira
música: Marcus Vinícius
cenografia: Heraldo de Oliveira
maquilagem: Antônio Pacheco
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elenco: Antônio Fagundes (David), Othon
Bastos (Delegado), Mayara Magri (Luna),
Louise Cardoso (namorada de David), Ester
Goes (ex-mulher), Aldo Bueno (Nêgo), Silvia
Leblon (prostituta), Gianfrancesco Guarnieri
(Guido), João Acaiabe (irmão de Nêgo),
Goulart de Andrade (Chefe de Reportagem),
Ricardo Dias (Porteiro), Walter Breda (cafetão)
Produção: RAIZ/ Embrafilme
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Tribunal Bertha Lutz
média-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
fotografia: Chico Botelho / Zetas Malzoni /
Adrian Cooper
som direto: Marien Van de Vem / Walter
Rogério / Lia Camargo.
elenco: Assunta Peres (advogada empresa),
Almino Afonso (advogado operária), Bete
Mendes, Dulce Muniz, Silvia Leblon
(apresentadoras), Denise Stoklos e Juliana
Carneiro (dança)
Produção: RAIZ
Obs: a parte do julgamento foi filmada a
partir de encenação teatral, dirigida por
Mário Masetti

1985
Céu Aberto
longa-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
fotografia: Chico Botelho
som direto: Geraldo Ribeiro
direção produção: Armando Lacerda
montagem: Walter Rogério/Danilo Tadeu
Produção: RAIZ
1986/87
O País dos Tenentes
longa-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
fotografia: Adrian Cooper
montagem: Idê Lacreta
direção arte: Marcos Weinstock
cenografia: Luis Antônio
música: Almeida Prado
assistente direção: Ricardo Pinto e Silva
direção produção: Tânia Lamarca
elenco: Paulo Autran (Gui), Giulia Gam
(Helena), Buza Ferraz (Ten. Pena), Flávio
Antônio (Jovem Gui), Cássia Kiss (Neta de Gui),
Carlos Gregório (empresário), Jayme del Cueto
(Cel.Miguel Costa), Ricardo Petraglia (músico),
Lourival Pariz (Coronel) e apresentando
Henrique Cristensen (André), com participação
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de Leon Cakoff, como Getúlio Vargas e
Cassiano Ricardo, como Luiz Carlos Prestes.
Produção RAIZ
1991
Independência
curta-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
fotografia: Chico Botelho
música: Aurelino
Produção ORION
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1995
O Cego que Gritava Luz
longa-metragem
direção/argumento/roteiro: João Batista de
Andrade
produção executiva: Assunção Hernandes
primeiro tratamento do roteiro: Denoy de
Oliveira
assistente direção: Liloye Boublie
direção produção: Roberto Pires
fotografia: Jorge Monclar
som direto: Juarez Dagoberto
direção arte: Vinícius Andrade
montagem: Cristina Amaral
maquiagem: Antônio Pacheco
música: Fernando Andrade
elenco: Tonico Pereira (Dimas/Pedro), Roberto
Bontempo (Juvenal), Carmem Moretsohn

(Consuelo), Alexandre Ribondi (Eduardo),
Guilherme Reis (Ewald), Luciano Porto (Olavo),
Clarice Cardell (Helena), Laura Alves Moreira
(Dina), Murilo Grossi (Gustavo), Rafael
Schenini (Zico), Luiz Guilherme Batista
(jornalista) e Renato Matos, Rômulo Augusto,
Gulherme Veloso, Caco Tom Carlos, Tereza
Rollemberg, Henrique Rovira
Produção RAIZ
1999
O Tronco
longa-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
baseado no romance de Bernardo Élis
produtora: Assunção Hernandes
produção executiva: Fernando Andrade
fotografia: Jacques Cheuíche
música: Tavinho Moura
direção arte/cenografia: Vinícius Andrade
assistentes direção: Rubens Xavier, Farid J.
Tavares, Denise Gonçalves
montagem: Renato Neiva Moreira
som direto: Juarez Dagoberto
figurino: Moacir
maquiagem: Antonio Pacheco
casting: Liloye Boublie, Mauri de Castro
continuidade: Isabel Amaral
assistente produção executiva: Leandro Cunha
produção set: Celso Martins
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produção objetos: Úrsula Ramos, D. Pina
assistente cenografia: Shel Jr.
making of: Luis Eduardo Jorge, apoio
Universidade Católica de Goiás
elenco: Ângelo Antônio (corretor Vicente
Lemos), Antônio Fagundes (Juiz Carvalho),
Letícia Sabatela (Anastácia), Rolando Boldrin
(Cel. Pedro Melo), Chico Diaz (Ten. Catulino),
Cida Moreira (Mãe), Paulo Vespúcio (Tozão),
Henrique Rovira (Cel. Artur Melo), Mariane
Vicentini (mulher de Artur), Mauri de Castro
(Capitão), Augusto Pompeu (Baianinho), Cida
Mendes (Maria Pequena), Breno Moroni
(escrivão), Guilherme Reis (Presidente), Carlos
Careqa (professor de música), Guido Campos
Correa (jagunço Caboclo), Itamar Gonçalves
(soldado Adonias), Jônatas Pinheiro (soldado
Freitas), Wellington Dias (soldado Índio), Julio
Van (soldado), André Pimenta (jovem Cel.
Pedro Melo), Luzia Divina (mulher
camponesa), Almir de Amorim (camponês
assassinado) e apresentando Henrique Cabral
e Fernanda Ivar
Produção RAIZ
2002
Rua Seis, Sem Número
longa-metragem
direção/roteiro: João Batista de Andrade
produção/produção executiva: J. B. Andrade

fotografia: Carlos Ebert
música: Marcelo Galbetti
direção arte/cenografia: Luiz Augusto
Jungman (Girafa)
assistente direção: Ariane Porto
montagem: Reinaldo Volpato
som direto:- Louis Robin
figurino: Malu Moraes
casting: Sung Sfai
continuidade: Betânia
assistente produtor executivo: Vanderley Silva
produção set: Celso Martins
produção objetos: Mauricio Cruz
elenco: Marco Ricca (Solano), Christine
Fernandes (Helena e Maíra), Luciana Braga
(Lenira), Henrique Rovira (Paulo), Julio Van
(Marino), André Jorge (Mino), Umberto
Magnani (Dimas), João Acaiabe (Pedro), Bruno
Torres (bandido), Guido Campos (bandido),
com participação especial de Gracindo Jr como
o político “Isidoro”.
Produção: Oeste Filmes
O Caso Matteucci
média-metragem/documentário
direção/roteiro/edição: João B. de Andrade
produção: Maria Abdala
produção executiva: Fifi Cunha
Produção: ICUMAM (Instituto de Cultura e
Meio Ambiente) e Oeste Filmes.
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2003
Vida de Artista
longa-metragem/documentário
Obs: proposta de série.
Primeiro filme: José Inácio, Santeiro de
Pirenópolis
direção/roteiro/câmera/fotografia/produção
executiva: João Batista de Andrade
edição: Fernando Andrade
edição final de som: Marcelo Galbetti
Produção: Oeste Filmes
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Com José Mojica Marins, o Zé do Caixão, anos 60

Como ator no filme A Herança, de Ozualdo Candeias

Prêmios Nacionais e Internacionais

1969
Gamal
AirFrance
- Diretor revelação
- Melhor Atriz: Joana Fomm
1970
Paulicéia Fantástica
- Prêmio Governador do Estado
1973
Migrantes
Jornada da Bahia
- Melhor Filme
1977
Doramundo
Festival de Gramado 1978
- Melhor Filme
- Melhor Diretor
- Melhor Cenografia
Caso Norte
- Imprensa Nacional: um dos 10 melhores do
ano na TV
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1979
Greve!
- Prêmio Especial do Júri - Havana 1979
Trabalhadores, Presente!
Festival de Brasília 1979
- Melhor Diretor
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1980
O Homem que Virou Suco
Festival de Moscou 1981
- Melhor filme
- Prêmio da Crítica: Nevers (França) 1982
Festival de Brasília 1980
- Melhor Roteiro: João Batista de Andrade
- Melhor Ator: José Dumont
Festival de Gramado
- Melhor Ator: José Dumont
Festival de Huelva (Espanha) 1982
- Melhor Ator: José Dumont
1983
A Próxima Vítima
Festival de Gramado 1983
- Atriz Revelação: Mayara Magri
1985
Céu Aberto
Fest/Rio 1986
- Prêmio Especial do Júri

- Melhor Film OCIC/ FestRio 86 (Office Catholic
International du Cinema)
Festival de Aveiro (Portugal) 1986
- Prêmio Especial do Júri
Caxambú 1986
- Prêmio Especial do Júri
1987
O País dos Tenentes
Festival de Brasília 1987
- Melhor Argumento: João B. de Andrade
- Melhor Ator: Paulo Autran
- Melhor Música
- Melhor Montagem
- Melhor Cenografia
Riocine 1987
- Melhor Filme
1991
Independência
Festival de Brasília 1991
- Melhor Música
1996
O Cego que Gritava Luz
Prêmio Câmara Legislativa do DF
- Melhor Filme 1996
Festival de Brasília
- Melhor Ator: Tonico Pereira

425

1999
O Tronco
Festival de Natal 1999
- Melhor Ator Coadjuvante: Rolando Boldrin
- Melhor Cenografia: Vinícius Andrade
Festival de Brasília 1999
- Melhor Ator Coadjuvante: Rolando Boldrin
- Melhor Filme - Júri 500 anos / MinC
Festival do Recife 2000
- Melhor Diretor
2004
Vida de Artista
Festival do Filme Livre (Rio)
- Melhor Filme
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Jurado no Festival Internacional da Índia, em Nova Delhi
2000

Com a diretora Tata Amaral no Festival Internacional de
Berlim - Mostra Renascimento do Cinema Brasileiro
1997

Créditos das fotografias

pág.271 - Bob Wolfenson
pág.313 - José Roberto Sadek
pág.358 - Jorge Achoa

Demais páginas - acervo João Batista de Andrade
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