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RESUMO 

 
 
A presente dissertação estuda a produção cinematográfica em Super 8 no 

estado da Paraíba, que se deu a partir de 1979 – ano de realização do 

documentário Gadanho, de Pedro Nunes e João de Lima – e estendeu-se até 

1986. O estudo empreende a análise das experiências cinematográficas 

superoitistas no estado a partir de seus diálogos com a cinematografia 

brasileira dos anos 1960 e 1970, pensando também o próprio cenário 

paraibano. A produção superoitista na Paraíba encontrou um campo 

cinematográfico marcado por tradições que remontam à década de 1960 e que 

concebe o documentário Aruanda (1960), de Linduarte Noronha, como 

fundante de uma forma de pensar e fazer cinema. Focar-se-á os filmes Super 8 

que versam sobre as representações de gêneros e expressões da sexualidade. 

A análise apreende o processo de produção desses filmes e as representações 

acerca do feminino e do masculino, que empreenderam uma crítica aos 

estereótipos sobre a mulher e o homem nordestino, em especial, o paraibano. 

Nesse sentido, esses filmes empenharam-se numa política da visibilidade, 

tendo como mote principal a desconstrução da personagem homossexual, 

lançando novos questionamentos sobre as práticas e representações da 

sexualidade. Buscando compreender o processo de circulação dessas obras, 

problematizaremos os espaços percorridos por essa produção, como a 

Universidade Federal da Paraíba, os cineclubes e Mostras de Cinema 

Independente. Com efeito, problematizam-se as diversas leituras e as guerras 

de representações acerca das temáticas dos filmes e das próprias películas no 

formato Super 8 num processo de afirmação da produção enquanto objeto 

cultural dentro do campo cinematográfico.  

 
 
Palavras Chaves: Cinema paraibano, Super 8, Sexualidade 
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ABSTRACT 
 
 
The present study draws upon the Super 8 mm cinematographic production in 

the State of Paraíba, Brazil, from 1979 – year in which the documentary 

Gadanho, by Pedro Nunes and João de Lima, was released – to 1986. The 

study analyzes the cinematographic experiences from their dialogs with the 

Brazilian production in the 1960‘s and 1970‘s, taking also into account the local 

scenario, which found a field marked by traditions which can be traced back to 

the 1960‘s, when the documentary Aruanda (1960), by Linduarte Noronha, was 

released and became a marker of how cinema should be thought and made. 

The focus is on movies which tackle gender representations and expressions of 

sexuality.  The analysis considers their making of process and their 

representations of femininity and masculinity, which criticize stereotypes of 

woman and of Brazilian Northeastern man, mainly, man from the State of 

Paraíba.  The films are committed to a visibility policy, aiming mainly at the 

deconstruction of the homosexual character, raising new issues on practices 

and on representations of sexuality. Targeting at comprehending the process of 

circulation of such films, the spaces where they were displayed, such as the 

Federal University of Paraíba, cineclubs and independent film festivals were 

questioned. As a consequence, the following aspects were problematized too: 

the diverse interpretations and the wars of representations, not only in the 

theme of the films, but in the Super 8 films themselves, and, the process of 

affirmation of this production as a cultural object in the film field. 

  

Key words: Paraíba. Cinema. Super 8 films. Sexuality.   
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INTRODUÇÃO 

 

Riscos e granulações da memória 

 

Minhas lembranças sobre determinados momentos históricos ganham 

as cores e texturas que emanaram em meio a diferentes temporalidades. Tem 

o preto e branco das primeiras imagens cinematográficas ou do noir, os tons 

dos primeiros daguerreótipos e o aspecto queimado das fotografias dos anos 

1970, as cores vibrantes dos anos 1980, as ―falhas‖ do VHS e até os pixels do 

tempo mais recente.  

Torquato Neto, em meio a Geléia Geral dos anos 1970, proclamando 

um desejo e defendendo uma arte, produziu uma imagem que décadas depois 

marcaria minha mente, e de tantas outras pessoas, sobre um período que 

fortemente se liga ao tempo ao objeto sobre o qual pesquiso: 

 

Qualquer filme é a projeção de um sonho reprimido. E eu quero que 
esse sonho seja liberado, seja livre sem nenhum limite. O cinema é 
feito por cineastas, filmakers e eu quero que ele seja feito por todo 
mundo. Super-8.. oito crianças... Isso será cinema.  

 

À época, essas palavras ecoaram e foram ao encontro de sujeitos 

empunhando câmeras e saindo às ruas para filmar. Parecia a materialização 

da máxima uma câmera na mão e uma idéia na cabeça. 

À estas imagens soma-se meu primeiro contato com uma cineasta 

paraibana que realizou filmes com uma Super 8. Vânia Perazzo, em uma aula 

na UFPB, na qual eu estava presente, falava de uma câmera muito querida por 

ela, com a qual ela tinha começado a fazer cinema, era a Super 8. Ela falava 

que ao pegar a câmera na mão e ligá-la, o coração disparava e tinha apenas 

alguns minutos para captar as imagens até trocar o cartucho de curta duração 

e começar a sentir a mesma emoção.   

Foi assim que os anos 1970 ocuparam por muito tempo minha mente, 

que ao pensar o período, pensava com as cores e granulações do Super 8, os 

sons da tropicália, as palavras dos poemas marginais e a ordenação dos 

concretistas. 
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 Essa forma de perceber essa década foi gestada ainda nela mesma, 

por suas produções e, posteriormente, por suas memórias. É como pensá-la a 

partir do filme Deu pra ti anos 70 (1981)1, de Giba Assis Brasil e Nelson 

Nadotti, todo realizado no formato Super 8, que, com um olhar nostálgico, 

construiu uma cultura histórica acerca da década que passara. Deu pra ti, anos 

70, faz um balanço da cultura jovem dos anos 1970 e, ao mesmo tempo, 

alimenta uma memória histórica e visual sobre uma geração. E ao passo que 

faz um balanço da década de 1970 por meio da cultura jovem, decreta o 

término da mesma. Uma geração que teve no Super 8 uma das principais 

ferramentas de expressão artística, individual e coletiva.  

Essas imagens singulares, por suas texturas, pelas lembranças que 

evocam, sempre ocuparam meu imaginário. Também por ser referência a uma 

memória mais íntima. Com certeza pelos filmes caseiros, que registraram das 

atividades mais cotidianas como idas à praia, até os aniversários e 

casamentos. As primeiras imagens em Super 8 que chegaram a mim vinham 

acompanhadas com o exercício da rememoração de eventos familiares que 

estavam sendo exibidos. Eram imagens de rolos que saiam das gavetas e baús 

depois de décadas e por isso mesmo passei a conhecer um Super 8 com 

imagens que estavam a perder as cores, a ganharem riscos e falhas e cujo os 

sons a se tornavam difíceis de entender. 

Foi diante de imagens riscadas, com falhas de mofos e sons quase 

inaudíveis que conferi pela primeira vez um filme do Super 8 paraibano. Trata-

se Imagens do declínio – Beba Coca, Babe Cola (1981), de Bertrand Lira e 

Torquato Joel, que compunha uma mostra restrospectiva do cinema paraibano, 

intitulada Luz na Paraíba, promovida no ano de 2004 pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Lembro que a sensação foi de desconforto e 

estranhamento diante de imagens e sons de difícil compreensão, e com 

temática estranha aos filmes que já tinha assistido. Crianças de uma periferia 

se exibindo para a câmera, sem diálogos, pobreza, e com um corte abrupto, 

que levava para uma sequência com atores insinuando prazer sexual com uma 

garrafa de refrigerante.  

                                                 
1
 Deu Pra Ti Anos 70 é um filme gaúcho rodado em Super 8 e percorre a trajetória de duas 

personagens durante a década de 1970 em Porto Alegre até o réveillon de 1980.  
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Do incômodo, anos mais tarde, surgiu o interesse de conhecer outros 

filmes ―nesse estilo‖, como eu dizia a partir do meu ―vocabulário de cinema‖. O 

processo de conhecer esses filmes em Super 8, em específico a produção 

paraibana, fez-me querer compreender essa produção a partir de estudos por 

um viés histórico. 

 

***** 

 

Em 1965, a Kodak criava o Super 8, como um avanço do formato 8mm. 

Tida como a primeira câmera caseira de fácil operacionalização, além de seu 

baixo custo, a Super 8 levou várias pessoas a se lançarem aos registros 

fílmicos. Registrar aniversários, casamentos, viagens, os mais corriqueiros 

acontecimentos do cotidiano fez parte do lazer de muitas famílias.  

Muito mais que uma câmera, muitos sujeitos reinventaram o seu uso. 

Surgia um conceito na arte de captar imagens. E logo Artistas plásticos 

descobriram o Super 8 como suporte experimental e conceitual para suas 

realizações, lançando novos sentidos sobre as artes e novas perspectivas para 

os usos do Super 8. Não demorou para que muitos vissem a possibilidade de 

realizar filmes. Não apenas pessoas sem experiências, mas cineastas, que 

viram nos baixos custos dos equipamentos a oportunidade de fazer filmes, mas 

também a possibilidade de experimentar na técnica e linguagens 

cinematográficas.  

O Super 8 chegou ao Brasil no início da década de 1970, despertando 

o interesse de artistas plásticos e cineastas. Os primeiros entusiastas do Super 

8 no Brasil se reuniram em torno do GRIFE (Grupo de Realizadores 

Independentes de Filmes Experimentais), criado em 1972, em São Paulo2. O 

GRIFE se tornou uma das principais referências em torno do Super 8, por 

reunir vários artistas e cineastas que realizaram trabalhos nessa bitola. Além 

da realização de películas, o grupo também promovia cursos para interessados 

a se lançarem na experiência cinematográfica. 

A circulação e visibilidade desses trabalhos se deram por meio de 

pequenos festivais realizados em várias partes do país a partir do início dos 

                                                 
2
 AUTRAN, Artur In: RAMOS, Fernão & MIRANDA, Luiz Felipe (org.) Enciclopédia do Cinema 

Brasileiro. São Paulo, Editora SENAC, 2000. Super 8 (verbete), p. 528. 
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anos 1970, além de exposições de vídeo-arte em museus e galerias. Porém, 

nunca se estabeleceu um circuito comercial para o Super 8, apesar das 

tentativas de muitos cineastas. Outros, no entanto, viram no Super 8 uma 

espécie de guerrilha cultural frente ao cinema comercial. A experimentação e o 

uso da ―precariedade‖ do suporte a favor da estética ou da concepção do 

trabalho deram a tônica de grande parte da produção superoitista Brasil afora, 

alimentando os ares da contracultura do período. 

Ao passo que o sentimento de democratização e possibilidade de fazer 

cinema gerado pelos preços acessíveis ia se intensificando, em vários estados 

despontavam ―surtos regionais‖ de produção e festivais onde esses filmes eram 

divulgados, como na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Piauí, 

resguardando as peculiaridades de cada contexto.  

Uma constante na trajetória do Super 8 no Brasil foram os embates 

gerados pela busca de aceitação e reconhecimento desse fazer como cinema. 

Nesse ínterim, superoitistas fundaram associações, cineclubes e cooperativas, 

grupos que visavam a discussão e produção nessa bitola, bem como a sua 

defesa. Os festivais, ao divulgar e fazer circular essa produção, ajudavam nos 

contatos entre os cineastas e a formação desses grupos. Na busca de 

reconhecimento, ou de apenas fazerem circular suas produções, esses 

cineastas enfrentaram a rejeição de outros cineastas, principalmente dos que 

trabalhavam com equipamentos profissionais, como o 16 e p 35mm, ou dos 

defensores do cinema profissional3. 

No final da década de 1970 o Super 8 passou a enfrentar dificuldades, 

como a perda de espaços em festivais de cinema, como na Jornada Brasileira 

de Curta-Metragem, também chamado de Festival de Cinema da Bahia, que 

era um dos principais momentos para a apresentação dos filmes em Super 8. 

Diante desse cenário, e quando a Kodak anunciava o fim da produção 

da bitola e o Super 8 parecia dar lugar para o vídeo, na Paraíba começa um 

surto de produção tendo o Super 8 como protagonista. 

O estudo buscar entender o desenvolvimento da produção em Super 8 

na Paraíba. Suas características, sua produção, circulação e apropriações, 

                                                 
3
 LIRA, Bertrand. A Produção Cinematográfica superoitista em João Pessoa e a influência no 

contexto social/econômico/político e cultural em sua temática. Cadernos de texto, nº08, João 
Pessoa, CCHLA/UFPB, 1986, p.7. 
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como processo de sua constituição discursiva enquanto objeto cultural dentro 

do campo cinematográfico. Tem-se como foco para o estudo uma produção 

superoitista produzida do ano de 1979 ao ano de 1986 destacando os filmes 

que abordaram temas ligados às identidades de gênero e sexuais. 

Demarca-se, não de forma estanque, o tempo e os espaços de análise. 

1979 é o ano de produção do filme Gadanho, de João de Lima e Pedro Nunes, 

o primeiro filme Super 8 de uma extensa produção que irá até o ano de 1986. 

Nesse período, na Paraíba, mais especificamente na cidade de João Pessoa, 

tendo como centro de produção a Universidade Federal da Paraíba, cerca de 

cinquenta filmes foram produzidos na bitola Super 8, sendo destes, em torno 

de quinze filmes que abordam em suas narrativas temas relativos às 

identidades de gêneros e sexuais. 

A ênfase dada à sexualidade pelos cineastas paraibanos começou a 

partir do filme Imagens do Declínio. No filme é apresentada uma cena de 

simulação de masturbação e de prazer sexual entre um jovem e uma garrafa 

de Coca-Cola. Os filmes seguintes trouxeram para discussões narrativas que 

colocavam em cheque as representações e práticas culturais dominantes de 

gênero de homens e mulheres, além de discursos sobre os corpos e os 

interditos sexuais, tecendo um discurso crítico contra arquétipos, como da 

mulher-macho, e contra as representações normativas de sexualidade que 

tomariam a heterossexualidade como padrão. Temas considerados malditos. 

Os debates em torno da sexualidade travados a partir da década de 

1960 se intensificaram contemporaneamente às produções superoitistas a 

partir da década de 1970 e acompanharam os cineastas até a década seguinte. 

As questões sobre as sexualidades geravam novos sentimentos e novos 

códigos comportamentais num momento de lutas políticas e transformações na 

sociedade brasileira, gerando questionamentos que se tornaram referências 

para os novos cineastas. No cenário paraibano, os filmes que abordaram essas 

questões se tornaram centrais nos debates e embates em torno do ―novo‖ 

fazer, que passou a se expressar num campo já marcado por tradições. 

Pensar o cinema Super 8 paraibano como tema de pesquisa não limita 

a análise ao estudo dos filmes. Recorrendo a Denis Simard, Meize Regina de 

Lucas, coloca que 
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O cinema pode ser considerado, antes de tudo, um conjunto 
específico de atividades sociais no qual o filme constitui seu produto 
principal, mas não exclusivo. Dessa forma, impossível pensar o filme 
fora das atividades e produtos sociais ditos ―cinematográficos‖. A 
produção e recepção de um filme estão circunscritas a uma série de 
atividades desenvolvidas num espaço institucional cinematográfico. 
Não há um sentido imanente a obra4. 

 

Na busca de compreender essa produção percebemos que ele se 

insere num campo cinematográfico marcado por tradições, que vão da 

valorização de um determinado momento do cinema local localizado na década 

de 1960 à escrita da história do cinema paraibano. Pensá-lo dentro de uma 

tradição, bem como entender como o Super 8 na Paraíba se insere como tema 

de reflexão e pesquisa ajuda a compreender o lugar ―dado‖ a essa produção na 

sua contemporaneidade e nos anos posteriores. A historiografia do cinema 

paraibano trouxe, criou e reproduziu categorias, reforçando idéias obre esse 

cinema, contribuindo, assim, para uma cultura histórica, ou historiográfica, 

acerca do cinema paraibano. 

Adeilma Bastos, na sua análise da escrita da história do cinema na 

Paraíba5, concebe duas vertentes da produção bibliográfica. Na primeira 

vertente são percebidas as obras que buscam construir um grande panorama 

histórico do cinema paraibano, começando desde as primeiras exibições ainda 

no século XIX nas festas da cidade, passando pelas primeiras realizações 

ligadas ao governo do estado na primeira década e destacando os ciclos ou 

surtos de produção cinematográfica – o cinema pioneiro de Walfredo 

Rodrigues, o ciclo do cinema documentário e o surto do Super 8, e em algumas 

obras pontuando a produção mais recente. Na segunda vertente estão as 

obras que versam sobre temáticas específicas, são o caso das produções de 

monografias, dissertações e teses. Neste último caso deu-se o trabalho com as 

                                                 
4
 LUCAS, Meize Regina de Lucena. Caravana Farkas: itinerários do documentário brasileiro. 

2005. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciência Sociais, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p. 8.; SIMARD, Denis. De la nouveauté du 
cinema des premiers temps. In: GAUDREAULT, André; LACASSE, Germain; RAYNAULD, 
Isabelle (org.). Le cinéma em histoire – institutions cinématographiques, réception filmique et 
reconstitution historique. Québec: Éditions Nota Bene; Paris: Méridiens, 1999, p. 29-56. 
5
 BASTOS, Adeilma Carneiro. Paisagens Cinematográficas: História, Cultura e Teoria do 

Cinema e da História. 2009. Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. 
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obras que fazem alusão direta ou pontualmente ao ciclo do Super 8 e a obra de 

José Marinho, Dos Homens de Pedra, sobre o ciclo do cinema documentário6. 

No primeiro grupo elencado são destacadas as obras de Alex Santos e 

Wills Leal. Ambos, além de escreveram sobre o cinema, fizeram investidas na 

produção de filmes, seja como roteirista ou na crítica cinematográfico, no caso 

de Wills Leal, seja como diretor, o caso de Alex Santos. A obra Cinema e 

Revisionismo, de Alex Santos, faz um histórico, como comentado, e apenas 

pontua a realização dos primeiros filmes em Super 8. Alex Santos reúne seus 

artigos da crítica cinematográfica, e é o primeiro a refletir sobre a produção 

superoitista, ele escreve contemporaneamente ao início da produção 

superoitista, percebendo-a como a retomada da produção no estado. Em suas 

palavras, a obra se volta a ser um apanhado histórico e crítico da produção 

local, em suas palavras  

 

apenas se consubstancia, aqui, o reviver de alguns fatos marcantes, 
repensados um pouco em tom de crítica, para que certos lances 
vivenciados pelo nosso cinema jamais venham de todo apagar-se da 
memória que a História constrói7. 

  

Alex Santos ressalta a importância da escrita para o cinema local, tanto 

para fins de memória, quanto para estímulo para a produção. Em sua obra ele 

também tece uma crítica ao mercado editorial que pouco dá atenção às 

produções na área do cinema. 

As produções de Wills Leal também fazem esse caminho de 

construção de uma história da longa duração do cinema na e da Paraíba. No 

livro Cinema e Província, de 1968, o autor faz um apanhado histórico do 

cinema no estado, dando ênfase a produção do cinema-documentário na 

década de 1960, porém tecendo uma forte crítica à quase estagnação dessa 

produção no final dessa década e cunhando o termo ―cinema espiritual‖ como 

crítica ao cinema que não estava mais sendo feito no estado, um cinema que 

se encontrava apenas no campo das idéias. 

                                                 
6
 MARINHO, José. Dos homens e das pedras. O ciclo de cinema documentário paraibano 

(1959-1979). Niterói, edUFF, 1998. 
7
 SANTOS, Alex. Cinema e Revisionismo. João Pessoa: SEC/PB, 1982, p. 48. 
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No segundo grupo estão com as obras de Adeilma Bastos (2009)8, 

João de Lima Gomes (1991), Pedro Nunes (1988) e Bertrand Lira (1986).As 

três outras obras são trabalhos de sujeitos que fizeram cinema Super 8 e foram 

produzidas temporalmente próximas as agitações da produção. Na obra de 

Bertrand Lira, A Produção Cinematográfica superoitista em João Pessoa e a 

influência no contexto social/econômico/político e cultural em sua temática, que 

assim como a de Adeilma Bastos, faz um panorama histórico do cinema 

paraibano, mas atenta-se a uma temática em específico, percebemos em 

alguns momentos com bastante ênfase sua posição e suas subjetividades 

sobre a produção Super 8. João de Lima, em Cinema paraibano: um núcleo em 

vias de renovação e retomada, reflete o papel do NUDOC como motivador de 

uma retomada do cinema paraibano. E Pedro Nunes, em Violentação do Ritual 

Cinematográfico, se volta para a reflexão da produção independente em Super 

8 no estado. Percebemos nessas duas últimas obras uma defesa das vias de 

produção nas quais os autores atuaram. 

Correntemente, a história do cinema paraibano é escrita concebendo 

―ciclos de produção‖. O primeiro é associado ao pioneirismo de Walfredo 

Rodrigues, que produziu de cine jornais a longas-metragens na década de 

1920. Entre seus filmes mais conhecidos estão Carnaval paraibano e 

pernambucano (1923) e Sob o Céu Nordestino (1928). Este último concebido 

como um marco no cinema nacional9. O segundo, e talvez mais conhecido e 

trabalhado, foi o ciclo do cinema documentário, que teve expressiva produção 

na década de 1960 e nos dois primeiros anos da década de 197010. Tendo 

como marco inicial o filme Aruanda (1960), de Linduarte Noronha, esse ciclo 

teve outros nomes importantes, como Vladimir Carvalho, Rucker Vieira, Ipojuca 

Pontes e João Ramiro Mello. Aruanda é apontado como um filme que se tornou 

referência, quiçá, iniciou o Cinema Novo. Já a produção em Super 8 é 

apontada como o terceiro surto cinematográfico da Paraíba. 

                                                 
8
 A autora não aponta a própria obra como componente da historiografia do cinema paraibano, 

mas entende-se que seu trabalho passa a figurar dentro dessa historiografia. O trabalho de 
Adeilma Bastos é fruto do seu mestrado em História pela UFPB e aborda o trabalho do 
NUDOC nas décadas de 1980 e 1990, e seu papel como construtor de uma cultura histórica a 
partir do trabalho de seus cineastas, concebidos como intelectuais, numa acepção gramsciana. 
9
 RAMOS, Fernão. & MIRANDA, Luiz Felipe (org.) Enciclopédia do Cinema Brasileiro. São 

Paulo: Editora SENAC, 2000. 
10

 Sobre essa produção ver MARINHO, José. Dos homens e das pedras. O ciclo de cinema 
documentário paraibano (1959-1979). Niterói, edUFF, 1998. 
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Abordar a história do cinema a partir de ―ciclos/gerações‖ foi um viés 

recorrente na historiografia sobre o cinema brasileiro. Além desse sistema de 

periodização, a historiografia sobre o cinema paraibano é marcada por outras 

matizes apontadas por Jean-Claude Bernardet na obra Historiografia Clássica 

do Cinema Brasileiro, tais como, narrativas marcadas pela presença de ―mitos 

de origem‖, e a própria narrativa que privilegia a produção ao invés da exibição, 

como coloca o autor, ―esse predomínio da produção orientando o discurso 

histórico pode ser encontrado em vários signos que constituem uma 

mentalidade cinematográfica‖11. 

As obras que se lançam como síntese geral da história do cinema 

paraibano, bem como as de cunho temático que, assim como as primeiras, 

insistem em traçar um panorama histórico do cinema na e da Paraíba, do 

século XIX até as produções mais contemporâneas de sua escrita, buscam 

construir o sentimento de uma longa história da relação da Paraíba com o 

cinema. 

O cinema na Paraíba dataria do século XIX, do ano de 1897, quando 

das primeiras exibições de filmes no estado, ocorridas durante a Festa das 

Neves, que marca os festejos da Padroeira da capital, Nossa Senhora das 

Neves, e a comemoração à fundação da cidade de João Pessoa, no século XIX 

chamada de Parahyba. As exibições se deram com um cinematógrafo trazido 

da França. Walfredo Rodrigues escreveu sobre esse evento em sua História do 

Teatro na Paraíba, de 1960, e a partir daí outras obras passaram a citar esse 

episódio para construir uma narrativa de longa duração sobre o cinema na 

Paraíba. Porém, esse evento não figura na historiografia como marco fundante 

do cinema paraibano, muito menos brasileiro, ao qual uma historiografia 

clássica elegera as ―tomadas de vistas‖ do Rio de Janeiro por Antônio Segreto, 

em 1898, como nascimento do cinema brasileiro. Bernardet, sobre essa 

historiografia e a criação desse mito fundante do nosso cinema, coloca: 

 

A escolha de uma filmagem como marco inaugural do cinema 
brasileiro, ao invés de uma projeção pública, não é ocasional:é uma 
profissão de fé ideológica.  Com tal opção, os historiadores 
privilegiam a produção, em detrimento da exibição e do contato com 

                                                 
11

 BERNARDET, Jean-Claude. Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro: metodologia e 
pedagogia. 3ªedição. São Paulo: Annablume, 2004, (Coleção E-2), p. 28. 
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o público. Pode se ver aqui uma reação contra o mercado: à 
ocupação do mercado, respondemos falando das coisas nossas. E 
não é difícil perceber que esta data está investida pela visão 
corporativa que os cineastas brasileiros têm de si mesmos, e por 
uma filosofia que entende o cinema como sendo essencialmente a 
realização de filmes12. 

 

A historiografia do cinema paraibano privilegiou um cineasta e seus 

filmes como fundantes do cinema local: Walfredo Rodrigues. A idéia de 

nascimento do cinema da Paraíba é associado como ―primeiro ciclo‖, e este 

associado a um único cineasta que, inclusive, é apontado como pai do cinema 

paraibano e sua imagem associada ao pioneirismo. 

Mas nenhum filme carrega um peso mítico nessa historiografia, quanto 

o filme Aruanda, de Linduarte Noronha. Este filme é referenciado em uma 

extensa produção crítica, acadêmica e fílmica. Quando de seu lançamento, 

Aruanda causou grande impacto no cenário nacional, tanto por sua temática, 

quanto pelas escolhas estéticas frente à uma limitação de recursos. Aruanda 

não só iniciou o ciclo de produção de documentários na década de 1960 na 

Paraíba, mas foi, e ainda é, definido por muitos cineastas, como Glauber 

Rocha, como filme que lançou as bases para o Cinema Novo. Aruanda foi tido, 

e hoje, em meio às comemorações de cinquenta anos de sua produção ainda 

é, defendido como um marco no cinema local e nacional. 

Os discursos históricos que buscam origens e fundam marcos 

cinematográficos são geradores de tradições e são frutos do quadro ideológico 

que domina suas elaborações13. A tradição em torno de Aruanda marca o 

cinema paraibano e é com ela que a produção superoitista manteve forte 

diálogo, nem sempre de forma tranquila. E na escrita da história do cinema 

paraibano o lugar ―dado‖ ao Super 8 é sempre nessa longa duração e num 

diálogo intenso com a ―geração Aruanda‖. Questões como ―retomada da 

produção do cinema na Paraíba com o Super 8‖ ou ―seria um retrocesso para o 

cinema local, visto que na Paraíba já se produzia um cinema profissional‖, são 

colocadas em obras que discutem a produção superoitista no viés dessa longa 

duração. 

                                                 
12

 Id. Ibidem., p. 26-27. 
13

 Id. Ibidem., p. 28. 
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Para Alex Santos, na ―luta pela reativação do cinema paraibano‖ se 

assistiu uma ―euforia do Super 8‖14. Para Bertrand Lira, ―é óbvio que deixar de 

trabalhar em bitolas profissionais, com recursos técnicos maiores e passar a 

utilizar uma técnica amadora, é dar um passo para trás. Este cinema reflete o 

seu tempo, não significando que em nível de linguagem ou estética houve um 

retrocesso. Ou que os temas e discussões não têm a mesma importância do 

que foi discutido na época do Cinema Novo‖15. 

A perspectiva de uma história do cinema em ciclos leva ao 

entendimento de processos de produção intercalados por interrupções, ou 

estagnação, como se encontra na historiografia paraibana. Neste sentido, a 

produção do Super 8 que se deu a partir de 1979 aparece como um boom que 

trouxe de volta a ―chama do cinema‖ à Paraíba. 

Compreender esse cinema demarca uma escolha que se coloca de 

encontro à historiografia clássica do cinema brasileiro que omitiu, e omite, 

produções locais que tem seus ritmos próprios. Sobre essa exclusão, 

Bernardet coloca: 

 

Pela inadequação desta periodização, quer aos ritmos diferenciados 
dos vários pontos de produção espalhados pelo território, quer a um 
gênero, quer a uma forma de produção (as ―grande‖ companhias), 
levanta-se a questão de saber se é possível uma periodização geral 
para o cinema brasileiro, tomado como uma totalidade, que dê conta 
de todos os elementos que ela integra16.  

 

A ―escrita‖ dessa história do Super 8 na Paraíba também se dá em 

outros suportes. Encontramos dois documentários que procuram construir um 

painel sobre essa produção. Os documentários Fragmentos da Narrativa 

Cinematográfica Paraibana (1988), de Pedro Nunes e Renovatório (2005), de 

Francisco Sales, constroem narrativas que evidenciam um plano generalizante 

e amplo sobre a produção, trazendo os embates, temas polêmicos abordados 

pelos filmes, depoimentos dos cineastas. Muito se assemelham à perspectiva 

da historiografia discutida, exceto por não incorrerem num panorama histórico 

que remontam aos primórdios do cinema paraibano e se concentram na 

produção paraibana que se deu a partir de 1979. 

                                                 
14

 SANTOS. Alex. Op. cit. 
15

 LIRA. Bertrand. Op. cit. 
16

 BERNARDET. Jean-Claude. Op. cit., p. 59. 
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Procuro analisar esse cinema e o campo cultural cinematográfico do 

qual ele fez e faz parte. Um conjunto de práticas que possibilitam analisar as 

concepções de cinema que estavam em jogo, e analisar imagens em torno do 

entendimento das relações de gênero e sexualidade num momento em que os 

comportamentos passam a ser contestados de forma mais acentuada. Nesta 

discussão concebo esses filmes como discursos sobre a sexualidade e a 

análise dessa produção possibilita entender a recepção e os embates que 

colocam em diálogo crítica, imprensa, historiografia, produção acadêmica na 

área dos estudos sobre sexualidade, movimentos sociais e os próprios filmes. 

A concepção de tempo na pesquisa revela várias temporalidades 

localizadas no recorte temporal da pesquisa: 1979 a 1986, período da 

produção em Super 8. Porém , esses marcos se ampliam ao analisar discursos 

sobre a sexualidade que se apropriam de elementos do passado 

ressignificando-os com anseios de outro tempo, como a projeção dos 

sentimentos feministas da década de 1980 sobre uma personagem dos anos 

1920, e um discurso militante gay sobre um sujeito do período colonial. O 

embate entre gerações trouxe à cena memórias e tradições que revelam 

discursos de diferentes temporalidades e que trazem noções de regressão, de 

―velho‖ e ―novo‖. 

 

***** 

 

Ao lançar mão de entrevistas, entende-se que as memórias também 

são constructos nas quais várias temporalidades se cruzam. Analiso 

entrevistas realizadas com os cineastas ainda na década de 1980 e entrevistas 

da primeira década do século XXI. 

Relevante levar em consideração o espaço temporal entre as 

entrevistas que se deram na década de 1980, ainda no calor das produções e 

as realizadas 20 anos depois. Há, na maioria dos casos, amadurecimento 

profissional, revisão crítica, revisão de vida, outra cultura visual em que esses 

sujeitos estão inseridos, novas atuações sociais, novos espaços institucionais 

ocupados – de estudantes a professores, por exemplo – e nesse conjunto é 

preciso levar em consideração se estes ainda pensam e/ou produzem cinema, 

ou seja, se o cinema ainda ocupa lugar de destaque em suas preocupações. 
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Diferentes temporalidades se encontram nessa trama. Procuro analisá-

las e compreendê-la, e como numa ilha de edição, montar a narrativa sobre 

esse cinema. 

A pesquisa é concebida dentro do campo da História Cultural, e nesse 

sentido busca-se aporte em Roger Chartier para compreendermos o percurso 

do Super 8 em se constituir em objeto cultural da sociedade, ou mais 

especificamente, do campo cinematográfico. Atentamos para as categorias de 

produção, circulação e apropriações. O Super 8 não nasce cinema. E no seu 

percurso em se constituir como arte cinematográfica, procuraremos entender o 

processo de produção desses filmes, sua circulação na sociedade e os 

discursos em torno desses produtos e os sistemas de classificação acerca do 

Super 8. Ainda a partir de Roger Chartier17, aliado ao conceito de discurso de 

Foucault18 e da análise fílmica19, analiso as representações em torno das 

relações e identidades de gênero e sexual produzidas por esses filmes. Nessa 

perspectiva de decompor os elementos que constituem o objeto fílmico, 

procuro obter um conjunto de elementos distintos e, num segundo momento, 

estabelecer ligações compreendendo as associações que tornam o filme um 

todo significante. A partir dessas representações, pensar as modalidades de 

recepção/apropriação das mesmas por parte dos espectadores e expressos 

nos discursos da crítica, das notícias e das memórias. Apropriação entendida 

como prática de produção de sentidos, concebidos em sua pluralidade. 

Encontramos no conjunto da produção superoitistas obras tanto na 

perspectiva do cinema-documentário, como narrativas ficcionais. A partir de Bill 

Nicholls20, e de documentos e textos produzidos no contexto da produção, 

analiso o conceito de cinema documentário, na perspectiva do cinema direto e 

suas relações com o cinema de ficção. Na discussão concernente ao cinema 

direto, este se apresentada no gênero documentário, e teve grande peso na 

produção superoitista da Paraíba, mais especificamente a produção do Núcleo 
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 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria 
Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 
18

 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 11 e.d. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
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 AUMONT, Jacques. O Olho interminável [cinema e pintura]. Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro. 
São Paulo: Cosac & Naify, 2004. In: COMOLLI, Jean-Louis. Ver e Poder – A inocência perdida: 
cinema, televisão, ficção e documentário. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. VANOYE, 
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 NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Tradução: Mônica Saddy Martins. Campinas-
SP: Papirus, 2005. 
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de Documentação Cinematográfica da UFPB, principalmente a partir dos 

estágios em cinema direto realizados pelo convênio com a Associação Varan. 

O Cinema Direto, ditado por Jean Rouch, veio quebrar com o modelo clássico 

do documentário de caráter expositivo, marcado principalmente pela voz off. O 

dispositivo de captação direto do som foi um dos avanços técnicos que ajudou 

o desenvolvimento dessa proposta. O Cinema Direto ligado à escola do 

documentário antropológico francês ainda traz uma crítica a concepção ligada 

às propostas anglo-saxão de um cinema menos intervencionista e com uma 

preocupação com a verdade. Nesse sentido, o Cinema Direto francês, é mais 

elucidativo. Como coloca Fernão Ramos, ―para Rouch, significava a tecnologia 

do direto aplicada com liberdade na construção da trama e personagens, bem 

longe dos limites da postura observativa proposta pelos americanos‖21. Deleuze 

também pensou essa proposta, desfazendo a falsa e poderosa oposição entre 

ficção e documentário22. Essa relação foi latente no cinema Super 8 paraibano. 

A maior parte dos filmes produzidos foi documentário, inclusive alguns que 

abordaram o tema das identidades de gênero e sexual. 

Encontramos também no conjunto da produção que versou sobre os 

temas das sexualidades a perspectiva da experimentação. Os filmes de 

Jomard Muniz de Britto, Lauro Nascimento e produções como Imagens do 

Declínio, por exemplo, são expressões do experimentalismo superoitista da 

Paraíba. Os focos e desfoques, enquadramentos que fogem do convencional, 

deformação das imagens, a fuga de uma linearidade temporal, composição do 

cenário com elementos carregados de simbolismos (ruínas, Coca-Cola, 

sepulturas, pixações, banquetes, circo) e encenações performáticas são 

elementos encontrados nesses filmes. São obras que rompem com a 

linguagem linear, como coloca Parente, ―a narrativa cinematográfica não-

verídica pede outras definições da narração, das imagens e dos enunciados 

que a compõem‖23. Compreende-se o filme como um acontecimento que 

constrói a narrativa, ou seja, a narrativa não antecede o filme. O filme não 

                                                 
21

 RAMOS, Fernão. RAMOS, Fernão. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo, 
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Fernão Pessoa (Org.). Teoria Contemporânea do Cinema – Pós-estruturalismo e filosofia 
analítica – Volume I. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005, p. 279. 
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anunciaria, nem seria um enunciado de uma representação, ele seria um 

enunciável. Sobre a narrativa Parente ainda coloca: 

 

A narrativa é uma função pela qual é criado o que contamos e tudo 
aquilo que é preciso para contá-lo, ou seja, seus componentes: 
enunciados, imagens, personagens, etc. A narrativa não é o resultado 
de um ato de enunciação: ela não conta a história dos personagens e 
das coisas, ela conta os personagens e as coisas. Os personagens e os 
acontecimentos da narrativa são contados da mesma maneira que 
aqueles de um quadro são pintados e os de um filme, fotografados. 
Para que a narrativa seja comunicada, é preciso que o destinatário leia 
ou escute os enunciados e veja as imagens de tal modo que ele possa 
ser instalar no sentido (= o movimento do pensamento), pelo qual, e no 
qual, o mundo ―representado‖ assim como os enunciados e as imagens 
materializadas foram criados24. 

  

É preciso compreender esse boom do cinema Super 8 na Paraíba e 

suas representações, também a partir de um contexto nacional que remonta os 

anos 1970 e seu contexto político, social e cultural. O Brasil estava imerso no 

regime civil-militar e sob forte censura. Neste contexto vários movimentos de 

contestação surgiram, principalmente a partir da juventude inquieta e de 

artistas e intelectuais que viveram as turbulências da década anterior, como 

coloca Heloísa Buarque de Hollanda25. A tônica dessas manifestações se 

davam pela invenção da linguagem e pelo desbunde, uma atitude udigrudi, 

expressos na literatura de mimeógrafo, na poesia marginal, no 

experimentalismo das artes plásticas, na música e também no cinema Super 8. 

Percebemos surtos desse cinema na década de 1970 em estados como 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Diversos 

festivais e a euforia em torno da possibilidade de fazer cinema, numa câmera 

que era usada para registros caseiros, construíram o Super 8 como cinema. 

São muitas as paisagens materializadas e imaginárias construídas pela 

cinematografia paraibana superoitista. E são muitas as suas ressonâncias, e 

muitas também são as referências que confluem sobre essa produção. Como 

coloca Irene Cardoso no prefácio do livro da Beatriz Sarlo, ―as profundas 

transformações contemporâneas nas esferas da cultura, da política e da 
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sociedade produzidas pela hegemonia e expansão das ‗videoesferas‘ e sua 

relação com os intelectuais‖ passam a influenciar as produções artísticas e 

essas pensam seu tempo. 

No conjunto dos filmes que abordam temas ligados às sexualidades, a 

maioria tem enfoque na homossexualidade, e junto aos filmes que fazem uma 

leitura sobre as representações e práticas sociais de gêneros, buscam criticar 

os padrões heteronormativos de controle de corpos e mentes. Busco 

destrinchar essas falas que, ao criticarem os discursos normativos sociais, 

constroem novos territórios de sensibilidades sobre os comportamentos de 

homens e mulheres. Nesse sentido, o gênero é entendido como conceito 

performativo, consequência de um aparato que (re)constrói o sexo 

discursivamente mediante processos históricos e sociais.  

Busco os discursos contemporâneos a produção analisada, visto que 

os movimentos feministas e de homossexuais estavam se organizando em 

diversos cantos do mundo, inclusive na Paraíba, e na academia se vislumbrava 

alguns estudos na temática. Atento para o fato de que na década 1980 a noção 

de gênero enquanto campo de estudo ainda não existia, logo tomo o cuidado 

para não creditar às perspectivas dos cineastas na construção de uma crítica 

aos comportamentos de gênero e sexuais concepções teóricas que só foram 

organizadas na década seguinte. A perspectiva de nos valer dos estudos de 

gênero para compreendermos essa produção vem justamente no sentido de 

entendermos essa cultura cinematográfica num lugar social datado e com 

discursos próprios do período, no qual se reconfiguravam sensibilidades e se 

dava uma produção das (novas) sexualidades, desnaturalizando idéias sobre 

as mesmas, num momento que se dão transformações epistemológicas nas 

Ciências Humanas no Brasil, muito pela recepção das idéias de autores como 

Michel Foucault. 

Concebo a análise dos discursos que criticam as representações 

sociais de homens e mulheres, e assim produzem novas posturas dos 

mesmos, assim como dos discursos sobre as vivências e liberdades sexuais a 

partir da relação dos estudos de gênero, porém concebendo a relação estreita 

entre gênero e sexualidade, e atentando para o fato de que os discursos que 

criticam os comportamentos de homens e mulheres passam pelo viés da crítica 

aos enquadramentos heteronormativos. Ao analisar os discursos da década de 
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1980 que constroem a idéia da mulher-macho, associado à mulher paraibana, 

Alômia Abrantes vai percebendo que 

 

nos tons lúdicos, jocosos ou irônicos, as imagens dúbias dos gêneros 
vão sendo apresentadas, desafiando pois os enquadramentos 
convencionais, as imagens normativas, os lugares fixos. Ainda se 
opera por binarismos — homem/mulher; macho/fêmea; 
masculino/feminino — mas eles cada vez mais se misturam, 
agregam-se e mesmo se confundem. As contradições, continuidades 
e descontinuidades aqui iluminadas (...) atestam os fluxos destes 
movimentos que vão construindo outros espaços, outras paisagens 
corporais para as pessoas, pluralizando as sexualidades, forçando a 
expansão de um repertório conceitual e de linguagem, tanto no 
campo acadêmico, quanto político, para melhor nomear e 
compreender esses outros desenhos que vão sendo inscritos nas 
peles, tecendo outras sensibilidades26. 

 

Percebe-se a produção de discursos que vão colocar em cheque a 

visão engessada de que para cada gênero há uma sexualidade. Nesse 

contexto de produção de novas sensibilidades em torno das questões das 

vivências do sexo e da sexualidade, se dão diversos embates nesse campo 

marcado por tradições. Sobre esses discursos que criticam e constroem idéias 

sobre gênero e sexualidade, Tânia Swain diz que: 

 
 

Estes discursos sociais produzem sexo – corpos biológicos – e 
sexualidade – práticas sexuais - de forma mais densa no binário e na 
hierarquia, e assim produzem gêneros, diferenças, margens, centros, 
polaridades, padrões, tipologias e as diferenças assim instituídas 
trazem as marcas do político, das relações de poder de um 
patriarcado que ainda não disse suas últimas palavras. 

 
 

***** 
 

Os filmes em Super 8 são indícios históricos importantes para a 

elaboração de uma história cultural da sociedade que considere a trajetória 

desses cineastas e realizadores como instituintes de uma memória social e de 

subsídios culturais da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba nas 

décadas de 1970 e 1980, com traços marcantes nas produções posteriores. 

Considerando, ainda, as tensões e os conflitos próprios vivenciados por um 
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contexto que redimensiona o espaço artístico, bem como traz a possibilidade 

de problematizar os aspectos culturais, os conflitos em torno das condutas e 

dos valores, presentes no processo histórico de emergência e agitação em 

torno dessas produções fílmicas e novos códigos sexuais. 

Artistas plásticos, cineastas e poetas criaram muito mais que uma 

imagem de geração superoista, um culto. Uma postura artística e política 

definidas pela estética e transgressão. Uns bradaram em festivais e manifestos 

a máxima ―Super 8 é cinema‖. Outros diziam fazer uma arte que não precisava 

de rótulos. O que podemos dizer que essa produção estava imersa num campo 

de disputas, e ainda hoje o é. 

Este trabalho buscar compreender uma produção superoitista que se 

manifestou de maneira efervescente num estado, a Paraíba, mas 

especificamente na capital, João Pessoa, quando em outros estados, como 

Pernambuco, a produção já era lida com tons da nostalgia. Uma produção em 

Super 8 que ganhou impulso quando o vídeo já estava ocupando espaços 

antes do Super 8 e quando a própria Kodak já anunciara o fim da produção dos 

equipamentos voltados para esse suporte. Uma produção de um estado 

marcado por uma trajetória e tradição que até hoje marca a memória 

cinematográfica local. 

No primeiro capítulo, há uma discussão em torno do percurso do Super 

8 na Paraíba, das primeiras experiências à produção que se intensificou a partir 

de 1979. Atenta-se à recepção dos primeiros filmes, e mais especificamente 

dos filmes que versam sobre a temática da sexualidade. Propõe-se, naquele 

contexto, um debate em torno da sexualidade, evidenciando o tema como 

latente das preocupações do período, e que se instaurou na literatura, na 

imprensa, na academia, nos movimentos sociais e no cinema. Na produção 

cinematográfica paraibana esse tema ―surge‖ como novo, lançando toda uma 

sorte de sentimentos em torno dela. Atenta-se para o que se convencionou 

chamar de ―vias de produção‖, para se entender as concepções em torno do 

Super 8 como suporte para a produção cinematográfica, bem como em torno 

dos temas abordados por essas vias. Busca-se, ainda, entender como o debate 

da sexualidade e a produção do Super 8 se insere num campo cinematográfico 

marcado por tradições.  
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O capítulo dois investiga a circulação e recepção dos filmes Super 8 

num campo cinematográfico paraibano marcado, a partir de então, e durante 

um bom tempo, pelos embates entre os cineastas da ―geração‖ de 1960 e 

pelos novos cineastas e seus filmes sobre as sexualidades. A noção de ―campo 

cinematográfico‖ ajudará a delimitar os espaços desse cinema Super 8 e suas 

relações e embates: analisamos a crítica cinematográfica, as mostras, 

exibições e a UFPB como espaços de circulação e recepção dessa produção. 

O ―surto‖ do Super 8 na Paraíba, bem como em outros estados, foi 

acompanhado pelo discurso de afirmação desses filmes como Cinema, atenta-

se para circulação para entender o percurso de afirmação do Super 8 enquanto 

objeto cultural. 

O terceiro capítulo articula o conhecimento em torno das concepções 

do Super 8 e o conhecimento das concepções em torno das questões da 

sexualidade e do gênero dos sujeitos desse fazer cinematográfico para refletir 

sobre como esses objetos participam da (des)construção de discursos sobre as 

identidades de gênero e sexuais. O capítulo apresenta uma discussão de uma 

estética da sexualidade a partir da materialidade da câmera Super 8 como 

extensão do corpo do cineasta. A própria tecnologia lança essa necessidade: a 

câmera na mão, o cineasta próximo ao seu objeto e público próximo ao campo 

de exibição. E a partir da análise fílmica dos filmes da temática da sexualidade 

produzidos entre os anos de 1981 e 1983 discute-se as imagens de gêneros e 

sexuais dão a tônica das narrativas. Analisa-se os filmes Imagens do Declínio, 

1981, de Bertrand Lira e Torquato Joel, Perequeté (1981), de Bertrand Lira, 

Baltazar da Lomba (1981), do Grupo Nós Também, Closes (1982), de Pedro 

Nunes, Era Vermelho o Seu Batom (1983), de Henrique Magalhães e as 

trilogias de Jomard Muniz de Britto (Esperando João, 1981, Cidade dos 

Homens, 1982 e Paraíba Masculina Feminina Neutra, 1983) e de Lauro 

Nascimento (Acalanto Bestiale, 1981, Miserere Nobis, 1982 e Segunda 

Estação de Uma Via Dolorosa, 1983).  

Na trajetória desse trabalho me deparei com uma situação que já na 

década de 1980 preocupava os superoitistas paraibanos, e acredito que de 

outros estados, a situação das películas que ainda sobrevivem. Na consulta ao 

acervo do Núcleo de Documentação Cinematográfica da Paraíba – NUDOC – 

me deparei com um acervo em estado precário, muitos filmes perdido, muitos 
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danificados, mas também com um fato que lança uma ponta de esperança. 

Uma tentativa, quase individual, de organização e de ―transferência de 

suporte‖, telecinagem, do Super 8 para a Mini-DV, que mesmo que seja de 

forma quase artesanal, tem ajudado a recuperar parte do acervo. Foram 

consultados os acervos do NUDOC, da Associação Brasileira de 

Documentaristas – ABD-PB, que organizou e lançou duas coletâneas de filmes 

paraibanos (―Cinema Adentro‖, com quatro discos com a produção paraibano 

organizada por décadas e ―A máquina virou‖, que reúne filmes paraibanos com 

a temática da sexualidade), a Fundação Casa de José Américo e o Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano. Além dos acervos pessoais dos cineastas 

Pedro Nunes Filho e João de Lima.  
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1 SUPER 8: DO CINEMA ESPIRITUAL ÀS CÂMERAS NAS MÃOS 

 

No filme 23 Barões, de Romero Azevedo, de 1983, um dos presentes 

numa reunião interrompe a ação que está sendo filmada e se reporta à câmera, 

uma Super 8, e fala: 

 

Questão de ordem, questão de ordem! Antes de prosseguir com os 
trabalhos, queremos avisar aos críticos cinematográficos e demais 
espectadores aqui presentes, que este filme não acrescenta nada de 
novo para o cinema, mas, sim, para nós que o estamos fazendo! 

 

 Ao contrário do que preconizou a personagem desse filme, os filmecos 

da bitola Super 8 foram ganhando destaque no cinema paraibano, produzidos 

em grande número, aclamados, contestados e ocupando lugar de destaque no 

cinema paraibano. 

Essa produção despertou toda uma sorte de sentimentos no cinema 

local à época de sua realização. Linduarte Noronha, diretor do filme Aruanda, 

de 1959, considerado um dos principais nomes do cinema local, e com uma 

produção tida como referência no cinema brasileiro, foi um dos principais 

críticos contrários da produção em Super 8, seja pelo suporte, considerado 

amador, seja pelas novas temáticas. Linduarte Noronha chega a se reportar 

com desprezo a esses filmes 

 

Não conheço os filmes do que vocês chamam de ―novos valores 
paraibanos‖. Há notícias em jornais mas não vejo filmes. Onde estão 
eles? Será que estamos atravessando nova fase ―espiritual do 
cinema paraibano‖?27 

 

O termo ―cinema espiritual‖ foi inventado ainda na década de 1960 para 

designar um momento de marasmo na produção paraibana, que naquela 

mesma década viu despontar a ―geração Aruanda‖ e a ebulição em torno da 

produção de filmes no estado. O termo aparece no livro Cinema & Província, 

1968, de autoria de Wills Leal, o autor participava do cenário cinematográfico 

paraibano junto com cineastas, críticos cinematográficos e cinéfilos desde a 
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década de 1950, quando participou de cineclubes e se envolveu com o início 

das atividades da Associação dos Críticos Cinematográficos da Paraíba. Ele 

conta que os realizadores da ―geração Aruanda‖ que continuaram no estado, 

alguns deles haviam partido para o Sudeste, à exemplo de Vladimir Carvalho, 

enfrentaram um período de estagnação na produção. Mas a criatividade não 

havia se apagado com as frustrações. Cineastas, aspirantes, cinéfilos se 

reuniam em praças e bares, espaços boêmios da cidade para teorizar, criar 

roteiros e falar de um cinema almejado e a ser retomado. A empolgação era 

tanta que os filmes realizados, no campo espiritual, chegavam a ser divulgados 

nos jornais e expectativas eram criadas em torno do lançamento dos mesmos. 

Os cineastas, inclusive, criavam discursos que seriam proferidos no 

lançamento dos seus filmes. Porém, os mesmos nunca foram lançados e 

chegaram a ser comparados com a Conceição, da música de Cauby Peixoto: 

―ninguém sabe, ninguém viu‖. 

Um grupo que tinha uma experiência cinematográfica compartilhada, 

seja na crítica, nos órgãos de cinema ou nas diversas fases da produção e 

realização de filmes. Bem como, nessa fase ―espiritual‖, passaram a pensar 

mecanismos de retomada da produção e continuar um processo que fazia 

parte desse comportamento, o ―aprendizado do olhar‖ e uma atitude cinéfila28, 

tão cara às gerações futuras. A atitude cinéfila, intensa nos anos 1950 e 1960, 

e expressa pelos rituais de exibições, pela atuação desses sujeitos nos 

cineclubes e na crítica cinematográfica, seria fundamental para legitimar o 

cinema local. 

Esse grupo teve papel fundamental no contexto do surto do Super 8 na 

Paraíba. Eles traziam o peso da tradição que assumiu um papel central no 

cinema nacional e local. E é essa tradição tornada referência que o Super 8 

paraibano vai encontrar, dialogar, reivindicar, como também negar. 

Durante toda a década de 1970 o cinema paraibano teria vivido essa 

fase espiritual. Nas palavras de Alex Santos, ―nós ficamos órfãos de cinema na 

Paraíba‖29. Porém, deve-se ter em mente a produção que se deu nessa década 

em Campina Grande, principalmente em torno do cineasta Machado 

                                                 
28

 LUCAS, Meize Regina de Lucena. Caravana Farkas: itinerários do documentário brasileiro. 
Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2005, p. 155. (Tese). 
29

 SANTOS, Alex. Op. Cit., 15. 



39 

 

Bittencourt, não a agitação que se deu na década de 1960, mas uma produção 

em 16 mm que expressa a atividade em torno dos artefatos cinematográficos. 

Com efeito, muito dessa idéia de marasmo perpassou os realizadores e 

interessados em cinema na capital, João Pessoa. 

Segundo Bertrand Lira, eles, cineastas, queriam ―apenas sair da 

inércia‖. Esse sentimento perpassa outras falas, tanto de quem esteve 

envolvido diretamente na produção, como entre aqueles que refletiram o 

movimento no período. Criava-se e se propagava a idéia de que com o Super 8 

a Paraíba voltava a fazer cinema. Era a luta pela reativação do cinema 

paraibano. 

 Contemporânea a essa produção, Ana Maria de Azevedo, traça um 

panorama histórico do cinema paraibano e expressa uma das primeiras 

reflexões acerca da produção superoitista. Segundo a autora, 

 

Deste período para cá, um grande retrocesso. Atualmente o cinema 
paraibano volta quase a um ponto de partida. O processo de 
efervescência, parou e ressurge agora com maior freqüência, na 
produção, especialmente, de filmes S-8, que atinge um público mai 
restrito e, por outro lado, vem ―democratizar‖ a feitura de filmes30. 

 

Segundo Jomard o surto de realização se deu, entre outros fatores, 

pela 

 

necessidade de retomar uma própria produção que acabaria sendo 
pioneira na época do Cinema Novo. Isso sempre ficou, apesar de 
muitos cineastas paraibanos terem ido radicar-se no centro-sul do 
país, mas ficou dentro da ambiência cultural o desejo de retomar 
essa linha criativa, dessa produção criativa do cinema. 

 

A idéia de retomada, expressa por Jomard, e ―democratização‖ da 

realização de filmes, apontada por Ana Maria Azevedo, também é expressa por 

Elisa Cabral, que produziu uma série de filmes em Super 8 dentro de uma 

projeto concebido como Cinema e Sociologia. A cineasta corrobora com essa 

visão e acrescenta o argumento de que o Super 8, em termos artísticos e de 

documentação, permitiu um registro, durante quase uma década, das 

preocupações sociais e artísticas do estado. Ela coloca isso, principalmente em 

                                                 
30

 AZEVEDO, Ana Maria de. Rascunho sobre o cinema paraibano. In: Revista Plano Geral. 
João Pessoa: Oficina de Comunicação, julho de 1981, p. 55. 
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termos quantitativos, que a seu ver seria impossível com o 16mm, visto os 

custos elevados, e se fossem esperar para fazer um filme em 16mm a cada um 

ou dois anos, seria impossível plasmar em imagens os aspectos trabalhados 

pelo Super 831. Quantitativamente, o cinema paraibano assistiu a produção em 

torno de 80 títulos em Super 8. Para alguns realizadores a bitola foi um meio 

alternativo para a produção, em substituição à outras bitolas semi-profissional e 

profissional. Para outros, o Super 8 foi o suporte que permitiu a 

experimentação da linguagem cinematográfica. 

Bertrand Lira concebeu duas fases de produção do Super 8 na 

Paraíba. As primeiras produções em 8 mm no estado datam de 1973 e, 

segundo o autor e cineasta, essa data demarcaria o início da Primeira Fase 

que teria ido até 1976. Seguindo esta demarcação percebemos que essa 

produção era contemporânea ao boom superoitista em cantos do Brasil. Porém 

a produção dessa fase foi esparsa, não dialogando entre si, nem com a 

produção de outros estados32. 

O próprio Bertrand pode nos ajudar a compreender isso. Segundo o 

autor, o que se percebeu quanto aos filmes dessa fase foi ―certa rejeição por 

parte dos cineastas às suas primeiras obras, talvez por vê-las mais 

criticamente anos depois do que na época em que foram realizadas‖33. 

A 8mm utilizada apresentava limitações técnicas. Esse suporte não 

fazia a captação do som simultânea com a imagem, como se deu anos mais 

tarde com a câmera mais aperfeiçoada. Como também os realizadores 

praticamente não tiveram contato com essa produção, que em sua maioria se 

configuravam como trabalhos individuais que não tiveram repercussão no meio 

cinematográfico paraibano. 

                                                 
31

 Depoimento de Elisa Cabral no documentário Fragmentos da Narrativa Cinematográfica da 
Paraibana (1987), de Pedro Nunes Filho. 
32

 No entanto, o filme de Alex Santos, O Coqueiro (1976), chegou a participar do 1° Festival de 
Cinema do Recife em 1977, angariando um dos três prêmios concedidos pela Sudene aos 
filmes com temas ligados à realidade sócio-cultural do Nordeste. Esse fato não é mencionado 
nos escritos paraibanos sobre o Super 8, mas, sim por Alexandre Figueirôa em seu estudo 
sobre a produção Super 8 de Pernambuco. Ver: FIGUEIRÔA, Alexandre. O Cinema Super 8 
em Pernambuco: do lazer doméstico à resistência cultural. Recife: Edições Fundarpe, 1994, p. 
106. 
33

 LIRA, Bertrand. A Produção Cinematográfica superoitista em João Pessoa e a influência no 
contexto social/econômico/político e cultural em sua temática. Cadernos de texto, nº08, João 
Pessoa, CCHLA/UFPB, 1986, p. 5-12. 
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1979 foi um ano singular e de agitação para o cinema local. Esse ano 

demarca o que se convencional chamar de a Segunda Fase da produção do 

Super 8 paraibano e do Terceiro Surto Cinematográfico da Paraíba. O filme 

que inauguraria essa fase seria Gadanho, de Pedro Nunes e João de Lima. De 

fato, esse foi o primeiro filme em Super 8 que chamou atenção da opinião 

pública ligada ao cinema no estado, bem como o primeiro a entrar num circuito 

de exibição, por DCE‘s, comunidades, escolas e Universidade. Foi o primeiro a 

despertar a atenção do cinema local para a bitola Super 8. 

1979 foi marcado pela realização da VIII Jornada Brasileira de Curta 

Metragem, que naquele ano não foi realizado em Salvador, mas em João 

Pessoa. Na ocasião da Jornada, a Universidade Federal da Paraíba assinou a 

criação no Núcleo de Documentação Cinematográfica – NUDOC, que se tornou 

um importante lócus de produção de filmes em Super 8. Aliás, a produção 

superoitista da Paraíba esteve ligada à UFPB, seja via NUDOC, seja pelas 

produção independentes. Junto à criação do Núcleo, também se deu a 

assinatura, com a Associação Varan de Paris, na pessoa do cineasta Jean 

Rouch, do Atelier de Cinema Direto com a aquisição de equipamentos de 

filmagens e ilha de edição de Super 8 e para a realização de estágios para 

estudantes, professores e funcionários da UFPB. 

Após esse momento, só a partir de 1981 surgiriam novos títulos. A 

produção intensifica-se a partir das primeiras experiências do Núcleo, ou 

propiciadas pelo órgão por meio do empréstimo de câmeras para que 

estudantes, professores e cineastas que não atuavam no NUDOC pudessem 

realizar suas experiências fílmicas. 

É com esse processo que se inaugurava uma nova temática no cinema 

paraibano, a sexualidade, que diferia dos filmes produzidos até então no 

estado e dos filmes produzidos pelo NUDOC. Foram produzidos em torno de 

15 filmes que abordaram campos da sexualidade, um número abaixo da 

produção do NUDOC, porém, o agito em torno da bitola foi propiciada por essa 

produção. Essa produção e a animação em torno do Super 8 foi intensa até 

meados do ano de 1984, estendendo-se, a duras penas, até 1986.  

O Super 8 trouxe novamente à tona o Cinema para o cenário artístico e 

intelectual local e, principalmente, uma nova ―atitude cinematográfica‖ para um 

campo marcado por tradições, gerando embates, seja ocasionado pela bitola 
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em si, seja pelos temas e abordagens. Uma atitude compromissada com o 

cinema e com aquele tempo, nas palavras de um cineasta daquele período, 

com ―a contemporaneidade e com os processos criativos que explodem de 

nossas cabeças e que questionem o estabelecido‖34. 
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 MAGALHÃES, Henrique. In: Fanzine. Marca de Fantasia. Ano I – n º 6. Capital Tabajara – 
PB, abril de 1983, p. 5. 
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1.1 De como a história e o amor podem ser contados diferentes: sexo e 

província em debate 

 
 

Esperando João, sei 

que estou esperando João 

ou um homem qualquer 

ou estou esperando esperma? 

Se não me conformo 

com um João só, um só João 

Faço um arquipélago 

de Joões sós 

e me meto corpo a dentro 

corpo dentro, vaginamente 

nestas ilhas de Joões vários 

e me apresento: eu chamo 

me chamam Anayde Beiriz. 

 

Minhas linhas insinuantes 

insinuosas espantam escorrem 

à procura de Joões ricos 

à procura de Joões pobres 

nunca fico só, sempre me transformo 

existo não só no mítico 

existo sem aristotelismos 

dentro de mim mesma; signos, vírus 

Anayde Beiriznismos, 

Me espere João, 

Nunca diga não, 

Eu sou Anayde, Beiriz; 

prostituta acasalada, casada, 

repetida, respeitada, suspeitada 

com meu chamariz 

rimando com Beiriz; 

quem me fez foi Jomard Muniz de Britto 

ou Jomard de Britto Muniz? (E quem me poderia ter me feito 

nesta prostituta ou travesti 
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transformada em seis: Anayde calmarias, 

Anaydes, chamarizes 

nas cores vendidas 

nas carnes vendidas 

João Pessoa engulindo, 

João Dantas e toda cidade 

como num relâmpago, 

a não ser Jomard Muniz de Britto 

me estetizando me travestirizando 

me homossexualizando?). 

 

Me espere João 

com todos os Joões, 

me ponha na cama 

me ponha no chão, 

me devore, me coma, 

me mele de merda, de espermatozóides, 

mas não acabe nunca 

com a memória-história da capital 

como na câmara (estadual-municipal) 

eternamente fazem, jazem, desfazem 

o itinerário das ruas da cidade 

ficando somente os nomes na saudade 

até na Rua da Saudade. 

 

Eulajose Dias de Araújo 

 

   

Na noite de 27 de outubro de 1981 esse poema haveria de ser 

declamado várias vezes no Teatro Lima Penante, da Universidade Federal da 

Paraíba. Foi a noite da primeira e aguardada exibição do filme Esperando João 

(1981), de Jomard Muniz de Britto. Amplamente divulgado na imprensa da 

cidade, o lançamento atraiu por volta de mil pessoas, porém o teatro só 

comportava pouco mais de cem, o que foi motivo para confusões. A alternativa 

encontrada foi a exibição do filme quantas vezes fossem preciso até que todos 

pudessem assistir. E foi assim que o poema Cantiga de Anayde Beiriz, de 
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Eulajose Dias de Araújo, poeta pessoense, foi declamado várias vezes, antes 

de cada sessão35. Não seria a primeira, nem a última vez, que a exibição de 

um filme paraibano produzido naquele período, ou um evento envolvendo o 

nome de Anayde Beiriz, causaria tanta comoção na cidade de João Pessoa. 

Um dos fatos mais marcantes e polêmicos da história de Anayde Beiriz 

é a exposição de sua intimidade por parte dos partidários do governador da 

Paraíba no ano de 1930, João Pessoa, inimigo político de seu namorado, João 

Dantas. Ao ter a residência de seu amante invadida, Anayde Beiriz viu parte de 

sua história privada ir à público, quando fotografias íntimas do casal foram 

exibidas publicamente como forma de denúncia dos atos que feriam a moral 

paraibana. O fato tomou grandes proporções, levando João Dantas a 

assassinar o governador, então vice da chapa de Getúlio Vargas para a 

presidência da República. Esse assassinato, que teve motivação pessoal, foi 

tomado pelos partidários de João Pessoa e Getúlio Vargas como estopim para 

a ―revolução de 1930‖, período em que João Dantas morre na prisão. 

Posteriormente, a imprensa anuncia o suicídio de Anayde Beiriz, fato sempre 

contestado pelos seus simpatizantes. 

Jomard Muniz de Britto, com Esperando João, inaugurava sua 

empreitada na produção de filmes na Paraíba. Porém, o cineasta trazia em seu 

currículo mais de duas dezenas de filmes produzidos no estado vizinho, 

Pernambuco, além de uma prática literária consolidada e de uma atuação 

cultural de destaque nacional, principalmente junto ao movimento tropicalista. 

Em 1981, Jomard Muniz de Britto, então professor da Universidade 

Federal da Paraíba, assistindo uma palestra de José Joffily, autor do livro 

Anayde: Paixão e Morte na Revolução de 30, no Departamento de Arte e 

Comunicação, da UFPB, tem a idéia de produzir um filme sobre Anayde Beiriz. 

E as notícias de que Tizuka Yamazaki estava interessada em produzir um filme 

sobre Anayde Beiriz baseado no livro de Joffily também levou Jomard Muniz a 

ler a obra e se lançar um desafio: ―fazer um filme antes do filme de Tizuka‖. 

O livro de Joffily foi lançado em 1980 e narra a história de Anayde 

Beiriz e dos episódios da ―Revolução‖ de 1930 no estado da Paraíba, 

relacionando o caso amoroso da professora Anayde com João Dantas, inimigo 
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 LEAL, Wills. Cinema na Paraíba. Volumes I e II. João Pessoa: Gráfica Santa Marta, 2007, p. 
239. 
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político e assassino de João Pessoa, candidato a vice-presidência na chapa 

encabeçada por Getúlio Vargas36.   

Jomard Muniz confessa que a intenção em produzir um filme sobre 

Anayde antes do filme da Tizuka Yamazaki se configurava como um espírito 

parodístico, uma ―sátira, da paródia (...) um instrumental da crítica da cultura‖37. 

Mas também revelou que o filme foi um pretexto para mostrar o seu 

relacionamento com a cidade de João Pessoa, nas suas palavras: ―escolho 

determinados locais para as filmagens que são para mim demonstração de 

força e de um peso histórico, ligando passado e presente‖38. 

O presente, ao qual Jomard Muniz se refere, foi agitado em torno da 

figura de Anayde Beiriz. O início da década de 1980 viu aflorar diversos 

debates e produções em torno da personagem, dos episódios de 1930 e da 

condição da mulher paraibana. Nesse momento, a literatura, o cinema, a 

imprensa e a historiografia estavam articuladas num debate que estava na 

ordem do dia da Paraíba, a ―mulher-macho‖. Muito mais que uma reconstrução 

do tempo de Anayde Beiriz, essas leituras datadas do início dos anos 1980, 

são textos políticos de um período que no centro dos debates sobre liberdade e 

democracia, estão as liberdades sexuais. Alômia Abrantes Silva, falando sobre 

o filme de Tizuka Yamazaki, mas também analisando demais discursos sobre 

Anayde, nos diz: 

 

Por todas estas questões, ainda que não se pretendesse biográfico 
e/ou documentário, considero que o filme torna-se um texto político. 
Anunciando a pretensão de denunciar diferenças, cria para isso uma 
corporeidade que representa(va) anseios, se não legítimos da própria 
Anayde Beiriz, decerto, próximos a inúmeras mulheres que viviam as 
últimas décadas do século que esta viu começar junto com sua 
existência39. 

 

As discussões em torno da condição da mulher paraibana vinham 

ganhando espaço e as produções fílmicas locais percebidas como instrumento 

que colocavam em cheque as representações dominantes referentes às 
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 Para saber mais sobre a biografia de Anayde Beiriz: FARIAS, Piedade. Anayde: a história de 
uma mulher que na vida foi ultrajada. Coletivo Cultural Anayde Beiriz. Paraíba: [S.n.], 2008. 
JOFFILY, José. Anayde: Paixão e Morte na Revolução de 30. Rio de Janeiro: Record, 1983.  
37

 Entrevista com Jomard Muniz de Britto realizada por Pedro Nunes Filho em 06 de agosto de 
1985. 
38

 Hoje, um filme sobre Anaide e a Capital. O Norte. João Pessoa, 27 de agosto de 1981. 
39

 SILVA, Alômia. Op. Cit., p. 40. 
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mulheres, relegando à elas a fragilidade, a condição de mãe e esposa 

dedicada e submissa ao marido e ao lar. Alex Santos, cineasta, crítico e 

pesquisador do cinema, na época escreveu sobre esse fato: 

 

De repente, como num passe de mágica, a Paraíba se transforma 
num celeiro onde a mulher ganha uma postura menos frágil, 
passando do real, da ficção das páginas, para o cinema. Toma, por 
assim dizer, formas eminentemente cinematográficas e 
questionativas da sua importância no meio em que vive – não como 
‗mulher-macho‘, mas como Mulher mesmo, de participação bastante 
viva, ativa e influente na História40. 

 

Alex Santos se referia diretamente a duas personagens, Anayde Beiriz, 

do filme Esperando João, de Jomard Muniz de Britto, e Carlota, do filme O 

Caso Carlota, 1981, produção em 16mm de Machado Bitencourt. O autor 

afirma uma posição bastante discutida no meio cinematográfico e intelectual 

paraibano, as imagens em torno da mulher paraibana, e de forma mais forte, a 

partir da personagem Anayde Beiriz, uma produção cinematográfica que passa 

a atentar para personagens que até então não haviam sido protagonistas no 

cinema paraibano. Mas não era apenas a personagem mulher, ou a 

personagem homossexual, que chamava atenção, era uma efervescência de 

uma nova produção cinematográfica na Paraíba, a produção em Super 8, na 

qual Jomard Muniz de Britto foi um dos principais expoentes. 

Imerso nos acontecimentos políticos que marcaram as décadas de 

1960 e 1970, Jomard Muniz havia sido afastado de suas funções na 

universidade, mas não da produção cultural, seja na literatura, crítica ou no 

cinema, principalmente na realização cinematográfica e animação cultural em 

torno do Super 8 em Pernambuco41. 

Jomard Muniz de Britto retornou à UFPB depois de dez anos, em 

virtude da Lei de Anistia, reassumindo o cargo de professor no recém criado 

DAC (Departamento de Arte e Cultura), promovendo debates, escrevendo em 

jornais, como no Correio das Artes, suplemento literário do jornal A União, mas, 
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 SANTOS, Alex. Op. Cit., p. 62. 
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 Sobre a produção do cinema Super 8 em Pernambuco, ver: FIGUEIRÔA, Alexandre. O 
Cinema Super 8 em Pernambuco: do lazer doméstico à resistência cultural. Recife: Edições 
Fundarpe, 1994. 
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principalmente, realizando filmes e estimulando a realização junto aos 

estudantes. 

Entre 1981 e 1983, Jomard Muniz realizou três filmes sobre João 

Pessoa, a cidade e o político, e as tramas que envolveram seu assassinato em 

1930. Além de Esperando João, compõem a trilogia os filmes Cidade dos 

Homens e Parahyba Masculina Feminina Neutra. Se em Esperando João o 

centro da narrativa é a mulher, em Cidade dos Homens Jomard Muniz constrói 

um itinerário da cultura masculina da cidade, mostrando, na sua ótica, a 

predominância dessa cultura na capital paraibana. Parodiando o filme de 

Federico Fellini A Cidade das Mulheres (1980), o filme percorre bares, praças, 

canteiros de obra, documentando homens e suas visões sobre o passado e 

presente da cidade. Parahyba Masculina Feminina Neutra lança uma questão: 

qual seria o gênero da Paraíba? Jomard Muniz retoma a personagem Anayde 

Beiriz e evidencia, no título, o tom parodístico com o filme de Tizuka Yamazaki, 

Parahyba Mulher-Macho. Os signos do conservadorismo e o tom irônico a 

esses valores, nos quais a sociedade paraibana estaria arraigada, são marcas 

das narrativas e da crítica cultural de Jomard Muniz. Na trilogia Esperando 

João, A Cidade dos Homens e Paraíba Masculina, Feminina, Neutra, Jomard 

Muniz de Britto constrói um olhar metafórico sobre a história e a cidade de João 

Pessoa, desmonumentalizando e revisitando os mitos históricos e políticos, as 

memórias e as histórias da cidade, revelando cenários e personagens do 

cotidiano citadino, homens e mulheres ―comuns‖ que se misturam aos 

personagens que representam esses mitos históricos. Por meio da subversão 

da linguagem, as narrativas em Super 8 recriaram os fatos e os espaços 

introduzindo novos olhares e atitudes sobre condutas demarcadas 

historicamente sobre homens e mulheres. 

Jomard Muniz revelou que a realização desses filmes era uma forma 

de demonstrar seu relacionamento com a cidade de João Pessoa. Os filmes 

percorrem diversos pontos da cidade: Hotel Globo, Ponto de Cem Réis, Igreja 

de São Francisco, Bar do Camões (reduto boêmio de intelectuais à época dos 

filmes), cemitério, entre outros espaços que se ligavam emocionalmente ao 

autor. Segundo Jomard Muniz, a idéia em ambientar suas narrativas em pontos 

estratégicos da cidade surgiu após ter visto o filme Contra Pontos, de Pedro 

Nunes Filho, que fala da cidade de João Pessoa a partir de seus contrastes 
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sociais e depoimentos de personagens folclóricos: ―eu quis mostrar tudo o que 

ele não mostrou no seu filme, ou seja, o outro lado da cidade‖42. Que para ele 

eram os espaços que o ligavam sentimentalmente a cidade, bares, praças, 

bem como os espaços a serem desmistificados como guardiões da memória da 

cidade, como cemitério, monumentos e igrejas. 

Essa relação de Jomard com seus filmes revela um traço marcante do 

seu fazer, uma concepção de cinema que se inscreve no que o mesmo chama 

de cinevivendo; a construção de um imaginário que rompe as barreiras entre o 

seu cotidiano e a realização cinematográfica. O cinevivendo seria a expressão 

do que Jomard quis dizer com: ―Cada um conta a estória ou história como 

pode, porque as rupturas não devem ser intelectualizadas, mas sangradas no 

próprio corpo‖43. Forma e conteúdo, mas também sua postura cotidiana, nos 

seus filmes teriam: 

 

um relacionamento não muito calculado e muito menos cerebral. 
Tenso. De todas as tensões flutuantes. Como se fosse a lua lutando 
por Lula [referência a um de seus filmes] e o sol por todos e 
ninguém. Para o cinevivendo que experimento, forma e conteúdo são 
inseparáveis. A concepção do filme já surge como síntese de 
imperfeições. Recusando a gramática dos colonizadores. A idéia se 
concretizando, se estilhaçando e se multiplicando por imagens44. 

 

Em sua escrita, ou escrevivendo, que acompanha o cinevivendo, 

Jomard nos dá uma concepção quase sexual do fazer cinematográfico em 

Super 8: 

 

jogo de aparências, focos e desfoques entre a luz e a sombra, 
movimentos de aproximação e afastamento, cortes cortantes, fusões 
eróticas, panorâmicas descritivas até a exaustão, carrinhos 
acentuando o prazer do texto audiovisual. Tudo na mão, como na 
mais saudável e sagrada masturbação45. 

 

Sua fala repercute os temas e formatos dos seus filmes, nos quais a 

ruptura com as normas são sua marca. Suas realizações cinematográficas e 
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 Jomard lançou o filme sobre Anayde Beiriz. O Norte. 28 de outubro de 1981. 
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 Documentário Fragmentos da Narrativa Cinematográfica da Paraíba (1987), de Pedro Nunes 
Filho. 
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 Entrevista de Jomard Muniz de Britto a Maria das Graças.  In: Revista Plano Geral. João 
Pessoa: Oficina de Comunicação, julho de 1981, p. 10. 
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 Id. Ibidem. 
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textuais trazem marcas de um pensamento contestador, irreverente e libertário 

e que influenciou a construção de uma identidade singular, ou áurea mítica, 

repleta de afetos e desafetos, em torno de sua figura. Críticos, admiradores e 

estudiosos de Jomard Muniz lançam mãos de um vocabulário e termos 

singulares, que em muito tentam se aproximar do próprio cineasta, para falar 

dele e tentar defini-lo: 

 

 Algumas pessoas quando vêem algum filme ou livro de 
Jomard dizem: 
 – Lá vem aquelas coisas de Jomard. E deixam de lado 
dizendo que é ultrapassado. 
 Pra mim Jomard sempre passou um sentimento de 
renovação, de inquietação, de vida. 
 A melhor definição de Jomard é dada por ele próprio – são 
suas escriduras. 
 Citações, excitações, incitações, concitações e muitas outras 
ações pois Jomard e todo movimento. Jomard é cinema ambulante. 
Cinemavida. Provocador. Instigante. Polêmico. 
 Não leva desaforo para casa. 
 Em relação ao que Jomard escrevive não há como estar 
indiferente – com Jomard ama-se ou odeia-se. 
 [...] 
 Como projeto cultural uma síntese da cultura brasileira, uma 
revalorização (no sentido de por em destaque e discussão) da cultura 
nordestina(da)46. 

 

Definem, esperam e creditam à Jomard Muniz um papel central na 

nova fase de produção cinematográfica na Paraíba. Nas palavras de Wills Leal, 

―poucos intelectuais nordestinos deram uma contribuição tão positiva ao 

cinema na Paraíba‖47. Jomard Muniz de Britto é apontado como centro da 

animação cultural em torno das realizações em Super 8 que vinham em 

crescimento na cidade de João Pessoa e do interesse em abordar os temas da 

sexualidade. Wills Leal viu o retorno de Jomard ―ao convívio paraibano, aos 

meios universitários, [como] motivo de constante renovação‖48, ele foi 

concebido como aquele que veio agitar a província. O editorial do fanzine 

Marca de Fantasia49, que prestou homenagem à Jomard Muniz aproveitando o 

lançamento da coletânea de textos e poesias do cineasta, intitulada “Terceira 
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Aquarela do Brasil”, aponta o cineasta como sujeito de grande importância para 

quebrar a apatia no meio cinematográfico da cidade: 

 

Mais importante em vez de falar buscar definições para sua pessoa é 
conviver com ele e descobrir nele o excepcional comunicador cultural 
que, incansavelmente vem excitando sua criatividade e a dos que 
estão a sua volta, tentando criar paixões que possam vencer a 
morgação institucionalizada. 

 
Jomard Muniz já possuía extensa produção em Super 8 e no que 

concerne aos temas ligados à sexualidade, o autor é central para entendermos 

essa produção. Esse cineasta já havia produzido em Pernambuco filmes nos 

quais os corpos e as sexualidades tinham destaque na narrativa. Produziu 

filmes de grande destaque na crítica e nos festivais, como Ensaio de 

Androginia e Babalorixá Mario Miranda, Maria Aparecida no Carnaval, ambos 

de 1974 e Toques (1975), classificado por críticos como o primeiro filme erótico 

de Pernambuco. 

Ao se dar atenção às perspectivas em torno de Jomard Muniz, 

percebe-se uma expectativa, um desejo maior, ao mesmo tempo em que uma 

critica a cidade: o de movimentar a província. O termo província é uma 

constante nas falas dos cineastas, como também nas daqueles envolvidos com 

a cultura em João Pessoa. A própria idéia de província, bem como de cinema 

espiritual, alarmada pelos cineastas e intelectuais desde final da década de 

1960, quando a Paraíba passou a enfrentar uma quase estagnação em sua 

produção cinematográfica, aparece pela primeira vez de forma elucidativa na 

obra Cinema e Província, de Wills Leal, no ano de 1968. 

As referências, que se caracterizam de forma irônica e crítica, abrem 

espaço para diversas interpretações. Revelam críticas às contradições sociais 

da cidade e às disparidades em relação ao incentivo à produção cultural 

quando comparado ao eixo sudeste do país, que concentraria os signos de 

uma modernidade em oposição ao conservadorismo que assolaria a Paraíba. 

Eixo que também estaria atraindo os principais nomes do cinema paraibano, 

como Vladimir Carvalho e Ipojuca Pontes. Mas entre os sentidos atribuídos ao 

termo província, o inconformismo e denúncia contra a apatia e os costumes 

arraigados sobressaem. João Pessoa, com seus modos provincianos, seria 

espaço para permanência de ―velhas‖ morais que tanto impregna as relações 
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de gênero, como a vida política e acadêmica. Em Parahyba Masculina 

Feminina Neutra, personagens apresentam discursos irônicos que conclamam 

o combate aos sujeitos que atentam às regras sociais, como no caso de duas 

personagens, a professora marxista de Psicologia da USP e o juiz, ambos 

caracterizados com corpos completamente cobertos e trazendo signos de 

distinção social, com a toga do juiz e um véu que cobre o rosto da professora, 

preservando-a dos olhares, proferem um discurso normatizador das práticas 

sexuais e dos comportamentos e de combate aos ―amores atonais‖. Nas 

palavras de Jomard ―o fantasma da fantasia e do imaginário erótico, [estaria] 

muito recalcado na província‖50. 

A produção em Super 8 foi central no debate da sexualidade nos 

primeiros anos da década de 1980 em João Pessoa, como forma de construir 

uma crítica às representações sobre os gêneros e orientações sexuais 

dominantes. Alguns filmes se colocam como denunciadores da repressão 

sofrida por aqueles que subvertem as normas. No filme Baltazar da Lomba, de 

1981, do Grupo Nós Também, narra a história de Baltazar da Lomba, morador 

da Paraíba colonial, e o primeiro caso de homem que mantém relações sexuais 

com outro homem documentado na história da Paraíba, ainda no século XVI e 

que sofreu com a perseguição do tribunal da Santa Inquisição. Mas o filme 

buscava expressar, por meio desse caso, a longa duração da opressão aos 

homossexuais daquele período. 

Para Jomard Muniz, ―o grande rebuliço na província de João Pessoa foi 

realizado pelo filme Closes‖ (1982), de Pedro Nunes, ―era a temática nova, a 

problemática nova, em termo de sexualidade. Isso foi um grande motivo para 

acender a chama dessa sexualidade recalcada nos filmes‖. 

De fato foi o filme Closes que mais chamou a atenção da imprensa, 

tanto em torno do filme em si, quanto em torno da produção em Super 8 e da 

temática da sexualidade. Encontra-se inúmeras matérias que dão destaque à 

forma que o filme aborda o tema da homossexualidade e seu impacto, como 

também a repercussão dele fora do estado. 

O próprio Pedro Nunes ressalta a relação do filme com a cidade de 

João Pessoa, que na sua leitura oprimia as formas de manifestação das 
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sexualidades. O filme, nas palavras do cineasta, é um ―documentário-ficção‖, 

reunindo depoimentos de cineastas, intelectuais, militantes e de ―pessoas 

comuns‖ sobre a homossexualidade, enquanto a parte de ficção se baseou 

numa notícia que circulou em jornais locais ―sobre o relacionamento de dois 

jovens, tendo um deles saído da cidade por causa da repressão‖51. 

As matérias situam o tema como maldito na sociedade e a inventiva 

do(s) cineasta(s) em abordar a temática como desafiadora, porém tendendo a 

ressaltar a abertura para o debate. Quando de suas viagens pelo Sul do país 

para exibição de Closes, Pedro Nunes aproveitou para viajar à Argentina com o 

Super 8, e a expectativa em torno do filme e das possíveis reações suscitadas 

em torno do tema podem muito bem ilustrar os sentimentos que também se 

manifestaram em torno do filme e do tema na Paraíba e em outros estados do 

Brasil por onde o filme passou, como nos revela Maria Prata na coluna Cine 

Paralelo, da Revista RISARIO, do estado de Rosário: 

 

 Al igual que nuestros, Pedro Nunes ES provinciano. Su 
ciudad , João Pessoa, en el nordestino estado da Paraíba, ES más 
pequeña que Rosario. En esas tierras, ―Closes‖ ha establecido 
récords de audiencia para el cine Independiente, congregando a 
unos tres mil espectadores en las exhibiciones de estreno, las que 
tuvieron lugar en La Universidad de Paraíba, en la cual Pedro 
trabaja, al frente de la Oficina de Comunicacción del Departamento 
de Artés y Comunicacción. 
 Y, sin embargo, también calculábamos que no todos 
espectadores tendrián que estar necessariamente de acuerdo con 
nuestra favorable opinión acerca del film. Más precisamente, 
nosotros sabemos de unos tristemente célebres conciudadanos que 
suelen no estar de acuerdo com quienes somos cuerdoa, y que 
podríen calificar de iamorales o delicauados  las imágenes de dos 
muchachos (de esse mismo sexo ambos) que desnudes es una 
playa se besan en la boca, bajo el sol de sel de un eterno verano52.  

 

Como expresso, a recepção do filme em João Pessoa, ao menos na 

imprensa escrita, também evidencia esses sentimentos em torno das exibições 

e dos diversos pontos de vista, destacando o tema da homossexualidade. Ou 

ainda outras expressões que ressaltavam o caráter polêmico para a época. E 

quando não trazem no título, o tema e as expectativas são destaques no texto: 
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O lançamento do mais novo filme paraibano em Super 8 
―Closes‖, reúne todos os requisitos necessários para suscitar as 
reações mais diversas dentro e fora das chamadas camadas 
intelectuais da província da Paraíba. 

Afinal de contas, o filme de vinte e cinco minutos questiona um 
dos temas malditos, ainda hoje, apesar de toda a corrente de 
liberalismo que o vento está se encarregando de espalhar para bem 
longe: o homossexualismo‖. (Correio da Paraíba, 18 de março de 192) 

 

Aproveitando a onda onde o sexo está sendo jogado a todo 
vapor, sendo explorado em todos os pormenores, o cineasta Pedro 
Nunes não fugiu a regra. Pegou sua super/8 e realizou o filme que 
recebeu o nome de ―Close‖, onde aborda a questão da sexualidade em 
seus aspectos diversos enfocando, principalmente, a questão do 
homossexualismo, numa narrativa feita com depoimento de médicos, 
psicólogos, artistas, mulheres, intelectuais entre outras pessoas.  (Filme 
de Pedro Nunes aborda a questão do sexo – Correio – 9/3/82) 

 

 

Filme de Pedro Nunes aborda questão do sexo 

(Correio da Paraíba, 9 de março de 1982) 

 

Filme sobre o homossexualismo no Lima Penante 

(O Norte, 14 de abril de 1982) 

 

Closes: o cinema paraibano discute o homossexualismo 

(Correio da Paraíba, 18 de abril de 1982) 

 

Com entrada franqueada, Nuppo exibe hoje filme sobre o homossexualismo 

(O Norte, 16 de julho de 1982) 

 

“Closes”: a maioridade de um filme sobre sexo 

 

Closes: sério, poético, libertário 

(Jornal Grafitti, João Pessoa, maio de 1982) 

 
 

Um dos destaques dado a Closes foi na forma com que o tema da 

homossexualidade foi tratado. O filme passa, inclusive, a ganhar avaliação 

como os filmes comerciais na imprensa, chegando a ganhar três asteriscos (ou 
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estrelas) no jornal A União53. A maneira inovadora e sensível de abordar o 

tema, fugindo dos estereótipos depreciadores com que a personagem 

homossexual era tratada no cinema, aliada a uma ―boa‖ estética, mesmo que 

na bitola amadora, eram características destacadas pelos jornais, chamavam a 

atenção dos espectadores e era expresso pelo próprio diretor, Pedro Nunes, 

como numa reportagem de 1982: 

 
 

Segundo ele, ―Closes‖ trata sobre a realidade enfocando 
especificamente a questão homossexual dentro da sociedade 
repressora que impões rótulos e uma série de adjetivos contra quem 
ousa se impor acima dos valores considerados normais. 
Argumentando que o cinema, de um modo geral enfoca a questão de 
uma forma estereotipada e preconceituosa, acredita que a sua 
tentativa em apresentar o problema dentro de um prisma sério e 
questionador só dará resultados positivos para a comunidade 
oprimida54. 

 

A preocupação de passar outra visão sobre a homossexualidade 

ganhava respaldo na medida em que as críticas e opiniões dos espectadores 

manifestavam uma quebra com outras visões que eles tinham sobre o tema, 

até mesmo de que o filme manifestaria um revanchismo aos heterossexuais. 

Devido, em grande medida, a uma postura do diretor, em suas falas de 

divulgação, de defesa da ―comunidade oprimida‖ e do caráter de ―manifesto‖ 

que o filme passava. Quando das exibições, era aberto o debate em torno da 

obra e colhida opiniões por escrito, o que poderia, inclusive, fazer com que o 

diretor revisse o filme para atender as reivindicações dos espectadores. Em 

jornal de 1982 são publicadas algumas opiniões favoráveis ao filme: 

  

gostei bastante do filme pelo fato de abordar um tema polêmico em 
nossa sociedade. Tema este cercado por uma discriminação 
revoltante e conservadora e que só pode se agarrar a medidas 
conservadoras como o pacote feito pelo nosso presidente. 
Felizmente apareceram filmes como este que visam esclarecer o 
povo de que amar é antes de mais nada, um ato de liberdade. 

 

Não é a toa que ao(s) filme(s) Super 8 nos quais a sexualidade  dava  a 

tônica da narrativa a idéia de ―liberdade‖ era associada pelos espectadores 
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favoráveis à temática. O sentimento de liberdade é sintomático nas matérias 

desse período de reabertura política e perpassa as esferas do individual e 

coletivo, da sexualidade, dos movimentos sociais, da liberdade de imprensa, 

contra a censura aos filmes. O discurso sobre a liberdade constrói a idéia de 

que esse era o desejo principal do Brasil naquele período, e esses ares da 

liberdade democrática ressoavam na sociedade e nesses discursos se 

confundem com a liberdade sexual.  

Foram muitas as críticas e opiniões que apontaram como maior mérito 

do filme Closes a ―mensagem de liberdade‖, do direito dos indivíduos 

vivenciarem seus desejos.  

Percebemos uma localização temporal do discurso/leitura do filme, 

localizando-o num momento no qual se renovam os velhos anseios de 

liberdade. Mas associado à liberdade está a idéia de resistência, idéia essa 

vinda das décadas anteriores, onde lutar também era resistir, e resistência à 

longa duração de opressão sofrida pelos homossexuais. E no caso da cidade 

de João Pessoa, para os críticos, a liberdade discursada pelo filme Closes ia 

de encontro principalmente com os pudores da província, no caso, principal 

repressora da sexualidade de seus habitantes. Para Fernando Oliveira, ao 

observamos o filme de Pedro Nunes,  

 

obtemos uma imagem daquilo que podemos cognominar sem 
nenhum medo de erro, ‗textura enrustida do homem provinciano‘. 
Agora, novamente abalando as estruturas de uma gente 
enclausurada através de definições (nunca conceitos), ele apresenta 
seu ideal, onde a liberdade deixa de ser uma estátua e passa a ter 
vida muito mais que o próprio homem55.  

 

Lauro Nascimento, professor e cineasta, escreve sobre o filme a partir 

de uma indagação recorrente nas leituras sobre esses Super 8 que abordam as 

sexualidades, ―Qualquer maneira de amar valerá?‖: 

 

Closes é muito mais que um filme sobre a sexualidade e os 
homossexuais. É antes de tudo um canto à liberdade, principalmente 
porque para Pedrinho Nunes a liberdade tem uma face clara e 
cristalina. Reconhecível. Não é uma mera palavra de efeito, como 
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tantas outras, que andam perdidas no ‗pântano enganoso das 
bocas‘. Ser livre, em Closes, é a defesa cotidiana do direito de se 
possuir, de se ter e de se dar, num mundo ameaçador em que se 
nega desde o direito ao prazer, à alegria, à felicidade e bem estar, 
até o direito à sobrevivência física encurralada pela fome, 
desemprego, miséria. Político sim, mas sem ser chato, solene ou 
sizudo. Registrando o ―sim‖ e ―não‖ das pessoas. ―Closes‖ desvenda 
e registra a falência da nossa singularidade no processo de 
descaracterização massificante em que vivemos. Dois personagens, 
uma estória, vários depoimentos, opiniões e nós, espectadores do 
filme e de nós mesmos, nos perguntando: Importa sim? Importa 
não? Pode-se ou não punir alguém pelo amor que tem? 

 
  

A fala de Lauro Nascimento expressa esse sentimento de busca pela 

liberdade em todas as esferas da vivência humana, mas ainda o temor pela 

repressão, bem como de denúncia dos males que acometem a sociedade, tão 

pujantes nos debates da época.  O canto pelas liberdades individuais e 

coletivas se entrelaça, não diretamente no filme, mas na leitura do professor e 

cineasta. Liberdade como direito, de ―se possuir‖ ao direito da alimentação. 

Pode-se dizer que o filme nasce pretendendo-se como libertário e, 

mais ainda, apresentar-se como libertário, manifesto. O filme Closes traz em 

cartazes e caderno de divulgação o subtítulo ―Um manifesto sobre a 

sexualidade‖. É importante destacar o subtítulo, pois esse foi responsável por 

guiar as diversas leituras sobre a obra, como nas falas que enfatizam o 

discurso militante, sem ser enfadonho, do receio de que o filme ao ser um 

manifesto da sexualidade, fosse manifesto da homossexualidade em 

detrimento da heterossexualidade e, principalmente, nas falas que associam o 

manifesto da sexualidade, a um manifesto sobre todas as liberdades. O filme 

toma uma postura política, que é reforçada nas entrevistas de Pedro Nunes, 

como em matéria de divulgação do filme: 

 

Meu filme tenta abordar a questão da sexualidade enfocada 
especificamente o homossexualismo, dentro de uma perspectiva 
crítica e questionadora dos valores que imperam em nossa 
sociedade. A temática do filme é, assim, essencialmente política, 
tratando a sexualidade como direito, de opção das pessoas56. 
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As falas sobre o caráter político, reivindicatório dos direitos individuais 

e de denúncia das opressões, como se observa, ressaltam uma identidade 

para o cineasta (como militante) e do filme como manifesto. Nesta perspectiva, 

colocaram-se diferentes leituras sobre outros filmes do Super 8 que abordaram 

temas ligadas às sexualidades. As personagens mulher e o homem 

homossexual, nestes filmes, passaram a corporificar sujeitos-manifestos em 

prol de uma vivência sexual diversa e libertária e de práticas e representações 

que fugissem da ―sexualidade heteronormativa‖. Essas personagens 

simbolizaram um manifesto à liberdade, no sentido de resistirem ou lutarem 

contra as opressões. 

Baltazar da Lomba, personagem do filme realizado pelo Grupo Nós 

Também, viveu no período colonial e foi vítima do tribunal da Santa Inquisição, 

e ao passo que o filme busca denunciar esse fato como o primeiro exemplo de 

opressão registrada na província, faz a ligação de dois períodos, criando a 

idéia de uma opressão que perpassou séculos e que naquele período de 

realização do filme, início da década de 1980, essa forma de preconceito ainda 

se fazia presente. 

Jomard Muniz de Britto também concebeu a personagem Anayde 

Beiriz como símbolo de luta. Sobre o filme, Jomard Muniz diz que a 

personagem foi vítima da opressão que ainda não havia deixado de existir.  

 Idéias que ressoaram também em outros discursos, visões embebidas 

de saberes e poderes, que buscaram legitimar uma Anayde Beiriz que 

representasse as lutas que se configuravam naquele momento. Segundo o 

próprio Jomard Muniz, ―ela é um símbolo de resistência a essas opressões‖57. 

Os discursos que ligam Anayde Beiriz ao feminismo ressoaram em 

diversos meios, articulando ―dois de seus momentos de maior visibilidade no 

Brasil: os anos 1920/30 e os anos 1970/80‖58. Alex Santos concebeu os filmes 

na época em fase de produção, o de Jomard Muniz e o de Tizuka Yamazaki, 

bem como O Caso Carlota, como ―exercícios de reavaliação feminista‖, muito 

mais pelos seus desvios às normas sociais dos períodos em que viveram as 

personagens, que pela suposta ligação dessas personagens com algum 

movimento de mulheres ou feministas, porém evidenciando um discurso em 
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consonância com o debate em torno das novas representações das mulheres 

na sociedade e que ainda encontravam críticas nas últimas décadas do século 

XX. E são esses embates que liga o tempo do autor, Alex Santos, ao tempo 

das personagens abordadas pela cinematografia: 

 
Justamente por isso, pelo afrontamento social de tais personagens à 
época, tanto Carlota como Anayde tiveram conotações reformistas 
em suas vidas. Reformistas, mas não aceitas. E reconhecidamente 
condenadas para aqueles tempos59. 

 
 

A fala de Alex Santos, bem como a de Jomard Muniz, reforça esse 

sentimento e leitura que constrói um lugar bem definido para Anayde Beiriz: 

representante das lutas das mulheres, e feministas, bem como das opressões 

sofridas por estas. Neste momento demarcado, de final da ditadura civil militar, 

a revolução que Anayde Beiriz representa é outra, como coloca Alômia Silva, 

uma ―outra revolução‖, da vivência sexual, mas que não deixa de ser política. 

Como coloca a autora, 

 

Uma política dos corpos, dos desejos, uma política da liberdade 
individual e sexual, que embora se colocasse timidamente naquele 
contexto, anos depois se mostrará em toda sua intensidade. Uma 
política que possibilita a um filme ser também um manifesto, uma 
tática com que se defende e se ataca valores e convicções, ao passo 
que (re)cria outro(a)s60. 

 

Na corporificação das personagens, e estas agregando a carga de 

sentimentos em torno das lutas de períodos distintos, dos períodos das 

personagens e daquele dos cineastas, há um cruzamento do erótico com o 

político. E nesse jogo a personagem de Anayde Beiriz se torna alvo das leituras 

em torno das lutas em prol da liberdade sexual e da mulher, ao passo que as 

personagens homossexuais, contra a opressão por eles vivenciada. A 

personagem histórica Anayde Beiriz, e por sua vez a cinematográfica, se 

encontra no centro dos debates, e suas representações no centro das críticas. 

Nesse percurso, o filme de Tizuka Yamazaki se torna alvo de críticas que 

questionam que Anayde Beiriz seria essa a que ela se propunha a narrar em 

sua obra. Dirigindo uma forte crítica ao filme de Tizuka Yamazaki, antes 
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mesmo de ele ser visto – como foi de praxe no período, diversas críticas foram 

dirigidas a produção, seja louvando a iniciativa, seja questionando que 

personagem seria ―revelada‖ pelo filme e a fidelidade, ou não, da película com 

os fatos históricos –, Alex Santos coloca: 

 

―Paraíba mulher macho‖ (aspeado lógico), não acredito ser um título 
muito feliz para traduzir um acontecimento de tão alto interesse como 
foi o envolvimento amoroso, poético e de complicações políticas tão 
fortes, posteriormente, entre Anayde Beiriz e João Dantas. Mesmo 
porque, como afirmam os produtores do filme, trata-se de um ‗relato 
seco e sincero de mulher paraibana, revelando também sua 
participação na política da época e que ‗culminou com a Revolução 
de 30‘61. 

 

No que tece a crítica ao filme, mas precisamente ao título, que traria 

marcas de preconceito sobre a mulher paraibana, o autor ainda demonstra 

outras preocupações: 

 

Mas a nossa discussão – e não vai aqui nenhum interesse 
predizente, se o filme sobre Anayde seria ou não fiel à história, por 
sinal, de amplo conhecimento/domínio público – se fundamenta 
sobretudo nas ‗rotulações‘ e títulos que se quer impor ao assunto, 
como se o pejorativo existente em torno do feminismo paraibano, a 
partir de conclusões que o próprio assunto fermentou/fermenta, 
devesse existir. E não vai aqui nenhuma posição machista 
efetivamente62. 

 

Muitas das preocupações e críticas que o filme de Tizuka Yamazaki 

recebeu antes mesmo de sua estréia, e filmagens, recaíram principalmente em 

como a mulher paraibana seria retratada. Alex Santos, grupos feministas e 

simpatizantes de Anayde Beiriz demonstraram seu descontentamento com o 

título, que traria, no pensamento destes, uma carga pejorativa e há muito 

arraigada sobre a mulher paraibana, uma identidade construída sobre a idéia 

da mulher-macho. A crença na possibilidade de que o filme Parahyba, Mulher 

Macho trouxesse um ―relato seco e sincero da mulher paraibana‖ já encontrava 

no título motivo de descrença e críticas. Foi no filme de Jomard Muniz de Britto 

que Alex Santos depositou credibilidade para que a história e o amor de 

Anayde Beiriz pudessem ser contados de forma diferente: 
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As idéias de JOMARD (o Muniz de Brito) já são por demais 
conhecidas, e, quase sempre, muito bem aceitas. São as idéias do 
oportunismo temático, da antecipação dialética, em função de um 
assunto que se esteja especulando amplamente. O que quer dizer, 
parodiando à sua própria criação: antes mesmo de se auto-degolar o 
seu famigerado palhaço degola, impiedosamente. 

  Eloquente a partir das imagens que cria, porque é 
através delas que ele mais se compromete – e pode ir até para o 
inferno –, o Jomard faz questão de continuar afirmando que nem 
tudo é tão sério quanto se pensa. 

(...) 
Esperando João, segundo o próprio Jomard, ―uma das 

versões de Anayde Beiriz‖, reforça a nossa posição em relação ao 
autor de ―O Palhaço Degolado‖ – um cinema de característica 
irônica, onde a dialética se fundamenta mais na discussão do 
caricatural das situações, propriamente, transcendendo, inclusive, o 
anárquico pelo anárquico. 

Esperando João, experiência que o nosso Jomard Muniz 
de Brito realiza em Super 8 com o pessoal do curso de Comunicação 
da UFPB, pelo que me foi apresentado em fotos, tudo indica ser mais 
um daqueles trabalhos de cunho polêmico, onde o ―Soy Louco por 
Ti...‖63 entra em dose espiritual de criação em muito bom alvitre‖ 
(sic)64. 

 

A Anayde que se esperava que fosse representada no cinema era a 

Anayde que representasse os novos anseios das mulheres, que não 

representasse a mulher paraibana de forma pejorativa e que trouxesse as 

marcas da transgressão contra as normas sociais impostas. Por outro lado, as 

Anaydes, sejam as dos filmes de Jomard Muniz, ou a Anayde do filme de 

Tizuka Yamazaki, trouxe para o debate um ranço político em torno dos 

acontecimentos de 1930 no estado da Paraíba. De lados opostos simpatizantes 

de João Pessoa e simpatizantes de Anayde Beiriz e/ou opositores dos grupos 

que se diziam herdeiros do legado do presidente do estado em 1930, João 

Pessoa. E no centro da discussão Anayde Beiriz era colocada pelos 

simpatizantes de João Pessoa como secundária nos eventos de 1930. Em 

caminho oposto, os simpatizantes de Anayde Beiriz a concebiam e a tiravam 

de um lugar secundário nesses eventos, inclusive a concebendo como vítima 

da perseguição política, visto que ela era namorada de João Dantas, opositor e 

assassino de João Pessoa, e vítima da opressão contra a mulher, impedida de 
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viver da forma que desejava a sua sexualidade, e transgressora das práticas 

marcantes do início do século XX, mas que na leitura de seus simpatizantes, 

ainda forte no final daquele século. As personagens Anayde se encontravam 

no cruzamento do erótico com o político, lugar então questionado no período. A 

mulher, assim como o homem, deveria ser livre no amor e no sexo e isso era 

uma questão política. Anayde Beiriz, em Esperando João, lança o 

questionamento, ―seria a escravidão do amor maior ou menor que a da 

política? Seria a escravidão da política maior ou menor que a do amor?‖.  

Anayde Beiriz ainda era oprimida por uma memória oficial em torno dos 

acontecimentos de 1930, e no jogo de concepção de uma Anayde, as 

personagens cinematográficas que a representam, simbolizam a busca das 

liberdades. E no caso do filme Paraíba Masculina, Feminina, Neutra, simbolizar 

o trânsito do indivíduo pelos gêneros, seja homem e/ou mulher, e vivências da 

sexualidade. Alômia afirma que Anayde Beiriz  

 

se torna na tela de cinema um corpo-manifesto. Ela é construída 
como a protagonista de um jogo político em que se reivindica para as 
mulheres o direito não só de amar quem escolhe, de fazer sexo e 
sentir prazer, mas de expressar essas escolhas, de publicizá-las e, 
desse modo, de ocupar espaços, inclusive o do seu próprio corpo65. 

 

Uma rede de discursos vai tecendo um corpo, de mulher, que 

manifesta uma posição política de uma geração que reivindica uma revisão 

histórica sobre os lugares ocupados pelas mulheres, e um novo lugar social 

que passa a ser ocupado por estas, gerando disputas no campo simbólico, 

individual e coletivo. E sobre os filmes que narraram versões sobre Anayde 

Beiriz, Alômia Silva ainda diz: 

 

seja na perspectiva adotada pela superprodução da Embrafilme ou 
no super-oito do Cinevivendo de Muniz de Brito, acredita-se estar 
assumindo uma posição libertária para os gêneros, para os usos dos 
corpos, para as escolhas individuais. Se prevalece esta tensão em 
nome de uma liberdade, é porque aí também encontra-se operando 
os dispositivos cerceadores, que disponibilizam sentidos para as 
práticas consideradas irreverentes, subversivas, desordenadoras66. 
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Outra personagem marcou o cenário intelectual e artístico da cidade de 

João Pessoa nesse contexto e que simboliza as representações em torno das 

novas condutas das mulheres, uma personagem de histórias em quadrinhos, a 

Maria. Criada por Henrique Magalhães, em 1975, e presente na cena cultural 

paraibana até os dias de hoje, a tirinha Maria foi publicada em diversas edições 

do jornal O Norte, jornal de grande circulação no estado, inclusive no 

suplemento dominical O Norte em Quadrinhos, além de jornais independentes, 

fanzines de João Pessoa e murais da Universidade Federal da Paraíba, 

ganhando, inclusive, uma animação em Super 8 (Maria, de 1981, Henrique 

Magalhães)67. 

 

 

Figura 1 – Primeira tira da Maria, de Henrique Magalhães – 9 de julho de 1975. 

 

No período da reabertura as tirinhas passaram a abranger suas críticas 

a sociedade como um todo, e no campo das artes, a personagem passou a 

expressar críticas ao cinema, a produção em Super 8 e as ―velhas‖ formas de 

fazer cinema. Maria é uma personagem singular do final dos anos 1970 e 

década de 1980 na cidade de João Pessoa, e suas narrativas sintomáticas do 

momento artístico paraibano, em especial o cinema. 

 

 

Figura 2 – tira da Maria, de Henrique Magalhães. 
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A ironia é utilizada por Henrique Magalhães para ressaltar a 

expressividade da produção superoitista da qual ele mesmo fez parte e que 

esteve ligada com os símbolos da contracultura dos anos 1960 e 1970 e que 

foram apropriados pela juventude da classe média e por artistas, como também 

por movimentos que pautavam as lutas pelas liberdades sexuais. Após os 

―anos de chumbo‖, durante o processo da ―lenta, gradual e segura‖ abertura 

política, foram surgindo os primeiros grupos de mulheres. Organizações 

formadas por trabalhadoras que tinham como pauta a melhoria de serviços de 

saúde, trabalho e moradia e os grupos feministas da classe média formados 

por ativistas intelectuais e por ex-militantes de organizações de esquerda que 

participaram da resistência ao regime civil militar. 

Os discursos sobre a liberdade se expressam em diversos sentidos, 

pela anistia, pela liberdade de expressão, a liberdade era o desejo latente dos 

movimentos sociais nesse período da luta contra o regime civil militar e no 

momento de reabertura política.  

Este debate é sentido na Paraíba num momento de organização dos 

primeiros grupos feministas no estado, que se deu no final da década de 1970, 

como fruto da luta das mulheres paraibanas contra o regime civil militar e 

reorganização dos movimentos sociais. Em 1979 é formado na Paraíba o 

Centro da Mulher de João Pessoa, que posteriormente, foi denominado Maria 

Mulher. Não foi um fenômeno isolado e se deu em vários estados brasileiros. 

Como coloca Margareth Rago, 

 

Na segunda metade da década de setenta e inícios de oitenta, 
nasceram inúmeros grupos feministas, mais ou menos próximos do 
campo marxista e dos grupos políticos de esquerda, ao mesmo 
tempo que abertos para os novos horizontes teóricos e políticos que 
se abriam no país, sobretudo com os ―novos‖ movimentos sociais. 
Assim como outros grupos denominados de ―minorias‖, as feministas 
buscavam criar uma linguagem própria, capaz de orientar seus 
rumos na construção da identidade das mulheres como novos atores 
políticos68.  

  

                                                 
68

 RAGO, Margareth. Os feminismos no Brasil: dos ―anos de chumbo‖ à era global. Labrys. 
Revista de Estudos Feministas, nº 03, jan/jul de 2003. Disponível em: http: 
www.unb.br/ih/his/gefem/labry3 Acesso: 11 de janeiro de 2011. 



65 

 

A atuação do Centro da Mulher de João Pessoa se fez perceber muito 

mais na organização de atividades e eventos próprios e muito menos na 

produção artística do período, porém os grupos feministas não se isentaram 

desse debate e interviram em algumas produções e em debates em torno dos 

filmes. Pedro Nunes cita um exemplo dessa relação e participação das 

feministas na concepção das obras, no caso o filme Closes, que ―teve tomadas 

incluídas após sua apresentação pública. Nos debates notou-se que a 

presença da mulher era muito pequena no filme isso em relação aos 

depoimentos masculinos sobre sexualidade‖. E como forma de atender a 

reivindicação das feministas ―novas tomadas foram feitas incluindo na obra o 

depoimento de uma feminista do grupo ―Maria Mulher‖69. 

O final da década de 1970 marcou o início da organização dos 

primeiros grupos homossexuais, que de forma autônoma, foram surgindo pelo 

país. Segundo, James Green, 

 

Como as feministas, os homossexuais aproveitaram o mesmo 
‗espaço de oportunidades‘ no intuito de lançar as fundações para a 
construção de um movimento gay. Em 1978, um pequeno grupo de 
intelectuais do Rio de Janeiro e de São Paulo fundou o Lampião da 
Esquina, um tablóide mensal de ampla divulgação dirigido ao público 
gay. Muitos meses depois, um grupo de homens em São Paulo 
formou o Somos, a primeira organização pelos direitos gays do 
país70. 

 

Esse processo de emergência do movimento gay se caracterizava pela 

apropriação da experiência do feminismo que despontara anteriormente. Esses 

movimentos, segundo Stuart Hall71, seriam tributários de uma abertura, no 

sentido da contestação política, que deslocava conceitualmente as identidades 

modernas e reconfiguravam as paisagens da vida social, como a vida familiar, 

a etnia, a nacionalidade, o gênero e a sexualidade. Iniciada por um movimento 

dirigido à reavaliação do lugar social e político ocupado pelas mulheres, esse 

processo passaria a reconfigurar as identidades sexuais e de gêneros e a 
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englobar uma política identitária responsável pelo descentramento conceitual 

do sujeito. 

A concepção do sujeito cartesiano passaria, então, a ser contestado e 

os indivíduos questionados enquanto produtos de um processo histórico e 

convencionados social e culturalmente. Nesse sentido, o homem e a mulher 

eram destituídos de uma concepção universal e a identidade marcada por 

conflitos. 

Na Paraíba houve uma forte relação entre a fase mais forte da 

produção superoitista e a criação de grupos organizados e do movimento 

homossexual, bem como feministas, que se lançariam na defesa de uma 

política de identidade, bem como de visibilidade. Lauro Nascimento, professor 

e cineasta, diz que ―de repente trabalhar com o Super 8 nos deu a 

possibilidade de falar da nossa sexualidade e de contar história de amores 

proibidos‖72. 

No início da década de 1980 homossexuais masculinos e femininos em 

João Pessoa se organizaram em grupos de militância gay, como o Beira de 

Esquina73, que pregava uma atuação fora dos muros da Universidade, e o 

grupo Nós Também. Este último teve atuação articulada com a produção 

cultural do período e militava na perspectiva da arte-educação, uma 

perspectiva política de militância definida e que procurava se diferenciar de 

outros grupos e formas de militância. Falando da produção em Super 8 

realizado pelo grupo Nós Também, em 1981, o filme Baltazar da Lomba, 

Gabriel Bechara, expõe um dos sentidos da militância do grupo: 

 

Baltazar da Lomba foi o primeiro produto de um grupo que abria mão 
de uma militância política no sentido tradicional e achava por bem 
que a linguagem artística era a mais adequada para tratar da 
questão homo-erótica. (...) A preocupação nesse filme é resgatar a 
história da perseguição, da intolerância em relação a 
homossexualidade na primeira década da existência da inquisição na 
Paraíba em 1595. A rebeldia a nível pessoal de Baltazar é uma 
rebeldia em relação a todo um modus vivendis que as elites 
portuguesas tentaram impor na Colônia. Eu diria mesmo que 
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Baltazar é o início da irreverência brasileira de tantos outros 
perseguidos pelos autos inquisitoriais74. 

 

A concepção de um filme como manifesto se faz presente no discurso 

do cineasta Gabriel Bechara. Baltazar da Lomba, no filme e nos discursos 

acerca do filme, aparece como símbolo de transgressão às normas impostas 

sobre a sexualidade. Essa fase da produção em Super 8 estava sintonizada 

com a criação desses grupos organizados do movimento gay e esses filmes 

como símbolos da liberdade sexual reivindicada por eles. Os filmes eram 

concebidos como expressão de uma saída dos guetos pelos homossexuais 

naquele momento da história do Brasil. Tanto que algumas críticas aos filmes 

enfatizavam esse fato, como fala Fernando Oliveira sobre o filme Closes: 

 

- Muitos dos que hoje vêem seu novo filme, estão agrupados em 
irracionalizações familiares, sociais, verdadeiros pragmatismos que 
fogem a verdadeira identidade da vida. Agora em termos de 
província (que somos), começam a surgir os primeiros indícios da 
fuga do ―guetho‖, para se trabalhar honestamente onde quer que se 
encontre75. 

 

Essa saída dos guetos, por parte dos homossexuais brasileiros 

naquele momento, e tão proclamadas por uns e motivo de incomodo para 

outros, se deu gradativamente e ao passo que se construía uma identidade 

homossexual. A ―explosão‖ do comportamento homossexual foi tratada como 

―postura política‖, e fruto do processo de redemocratização, porém de raízes 

fincadas em décadas atrás. Um dos primeiros estudiosos desse fenômeno, 

Edward MacRae, fala desse processo à época: 

 

Embora não se possa falar em uma revolução na forma 
como é desempenhado o papel do homossexual nas grandes 
metrópoles brasileiras, mudanças há. Se elas tomaram ímpeto maior 
a partir da "abertura", suas raízes começaram a se formar na 
confluência das décadas de 50 e 60. 

(...) 
Talvez tenha sido no começo da década de 70, com a volta 

da Europa de Caetano Veloso e a nova ênfase que os antigos 
tropicalistas passaram a dar à androginia, que o comportamento 
homossexual começou a sair dos recintos fechados para se tornar 
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público. Surgiram depois os Dzi Croquetes e o conjunto Secos e 
Molhados, com o cantor Ney Matogrosso, borrando as linhas 
demarcatórias entre os sexos. Somem-se a isso notícias vindas da 
Europa e dos Estados Unidos falando sobre a "revolução gay" que 
estaria acontecendo nesses lugares76. 

  

A saída do gueto se dá em duas perspectivas, não distintas, pois em 

muitos momentos se entrelaçam, como é o caso da Paraíba: a organização dos 

grupos de militância gay, e a expressão da sexualidade na arte, como colocou 

MacRae. A arte, sintonizada com as idéias da contracultura que chegavam ao 

Brasil em meio ao clima de contestação política e social passou a ser 

referência para o comportamento de jovens da classe média e de artista. 

Segundo James Green, as questões em torno da sexualidade postas diante os 

novos códigos de comportamento que estavam sendo gestados naquele 

momento: 

 

Entre os novos desafios aos valores sociais hegemônicos estavam o 
uso de drogas, uma rejeição a sociedade de consumo – que era 
promulgada pela política oficial – e a desestabilização dos códigos 
sexuais, especialmente nas questões da virgindade feminina antes 
do casamento e da heterossexualidade normativa para homens e 
mulheres. Os grupos teatrais, como o Teatro Oficina, faziam o 
pública de classe média confrontar-se com cenas sexualmente 
explícitas que, de alguma forma, conseguiram passar pela censura. 
O tropicalismo, com Gil, Caetano, Maria Bethânia e Gal Costa, trazia 
à cena a imagem de uma sensualidade despudorada, e seus 
membros não faziam questão de desmentir as especulações sobre 
suas relações homossexuais. Todas essas mudanças ajudaram a 
criar um clima favorável ao questionamento de conceitos de gênero 
tradicionais77.  

 

Importante frisar que a expressão da sexualidade nas artes, como na 

música e no teatro, antecipou o movimento gay organizado. O que se assistiu 

no contexto dessa ―explosão da sexualidade‖, mais especificamente de um 

comportamento homossexual, foi a ―projeção de uma imagem andrógina‖, que 

por sua vez insinuava uma bissexualidade e até mesmo a homossexualidade 

desses sujeitos, pondo em cheque as representações padronizadas do 

masculino e feminino, como nos casos de Ney Matogrosso, Caetano Veloso e 

do grupo Dzi Croquetes, sem obrigatoriamente significar uma posição militante 
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e ativista por parte desses artistas e, resguardando características específicas 

desses artistas, eles passavam a representar figuras de fronteiras, sem 

identidade de gênero definida: seriam homens ou seriam mulheres? 

No entanto, entre os cineastas paraibano, no contexto da organização 

dos primeiros grupos militantes das causas gays e da produção em Super 8, 

encontramos uma relação estreita da arte e militância. 

Neste sentido, essa saída do gueto também se deu simbolicamente no 

cinema, da marginalidade como a personagem homossexual era representada, 

e que não deixara de ser, para outra postura representada na visão de alguns 

cineastas, autores e militantes. A produção de filmes com uma nova postura na 

abordagem da sexualidade foi acompanhado pela reflexão teórica em torno da 

relação cinema e homossexualidade. Henrique Magalhães, em artigo intitulado 

―Cinema e Homossexualidade‖, refletiu sobre as representações do 

homossexual no cinema e, na sua concepção, havia a necessidade de novas 

visões sobre o tema naquele contexto: 

 

O cinema não poderia ficar alheio a uma expressão humana, que 
mais revolucionou o século e principalmente, as décadas de 60 e 70; 
a sexualidade. Neste período da história, cansados da intensa 
massificação, a que foi levado pela grande expansão do 
desenvolvimento tecnológico, o homem começou a buscar em seu 
interior a espontaneidade perdida, a sensibilidade escondida pela 
racionalização imposta, pela sociedade mecanicista e produtivista. 
(...) 
O cinema manteve-se presente a uma das formas de expressão de 
sexualidade mais contestadora da organização social, e por isto 
mesmo, mais reprimida, até mesmo pelo próprio cinema; como o 
homossexualismo, que de uma forma ou de outra, é um tema tabu, 
sempre tratado de maneira obscura e minado de preconceitos e 
idéias moralizantes78. 

 

As principais críticas recaiam sobre as representações da personagem 

homossexual como sujeitos decadentes, doentios, ou como figuras cômicas e 

caricatas, numa perspectiva negativa79. Ao passo que o cinema pornográfico 

era apontado como uma possível ―brecha‖ para a questão homossexual ser 

discutida de forma livre. No entanto a associação dessa nova produção que 
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aborda o tema da sexualidade de forma libertária com a pornografia não era 

bem vinda e quando ocorria era de forma pejorativa. Sobre as novas 

abordagens, Pedro Nunes fala sobre seu filme Closes, afirmando que o tema 

da homossexualidade é sempre abordado de forma preconceituosa e 

estereotipada: ―No meu filme eu tenho uma preocupação de desmitificar e 

colocar que este é apenas um problema de opção das pessoas‖80. Fazendo um 

balanço da produção em Super 8, especificando os que abordaram a 

sexualidade, Gabriel Bechara fala: 

 
Os filmes fizeram um quadro perfeito da marginalidade permanente, 
persistente, que é crescente em João Pessoa. A homossexualidade, 
especialmente teve um grande enfoque e muita gente que costuma 
acompanhar e participar do movimento de cinema em nosso estado, 
passou a reclamar contra a força dessa abordagem, pois a 
homossexualidade passou a ser trabalhada de uma forma diferente, 
como até então não havia sido feito. Como se toda a historiografia da 
sexualidade no cinema não fosse heterossexual, essas pessoas 
passaram a reclamar. O Cinema nacional não havia abordado a 
questão homossexual com esse enfoque, em filmes como Beijo no 
Asfalto e Toda Nudez será Castigada, o homossexual foi colocado à 
margem, de maneira sórdida. Os filmes produzidos pelos paraibanos 
eram incômodos porque mexiam com tabus. As pessoas tinham uma 
visão de que a discussão da homossexualidade tinha vindo até a 
Paraíba através da televisão, através do costureiro Denner, que em 
décadas passadas era jurado de um programa de calouros, mas a 
Baía da Traição, conforme os autos da Inquisição, era conhecido 
como Tibira – lugar de homossexuais‖ destacou Gabriel Bechara‖. 
Debate Ficção e Sexualidade81. 

 
 

Mais uma vez Gabriel Bechara proclama uma longa duração da 

questão homossexual na Paraíba, ligando o tempo de Baltazar da Lomba ao 

contexto da produção superoitista. Baltazar da Lomba, tomado como símbolo 

da longa duração das opressões sofridas pelos homossexuais, apresenta a 

questão como problema social, ao mesmo tempo em que simboliza a 

resistência e transgressão das normas para se poder viver a sexualidade da 

forma que se deseja, ao passo que a representação do gay na mídia, expressa 

pelo jurado e costureiro Denner, conhecido à época, e por personagens 

―obscuros‖ e problemáticos na cinematografia, traziam, na perspectiva dos 

cineastas e militantes gays, uma idéia negativa dos homossexuais. 
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 Cineasta vai lançar o seu novo filme. A União. João Pessoa, domingo 14 de março de 1982. 
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 Cinema Paraibano em debate – Sexualidade tem maior conotação nos anos 80, revela 
professor. O Norte. João Pessoa, 08 de março de 1986. 
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Os filmes paraibanos que versam sobre as temáticas da sexualidade 

viriam a responder esse questionamento sobre as representações da 

personagem homossexual na cinematografia, bem como, numa perspectiva 

mais ampla, questionar as representações em torno do homem e da mulher na 

sociedade. No sentido de usar a arte como forma a contestar essas 

representações, os cineastas do Super 8 na Paraíba passaram então a propor 

a realização de filmes que pusessem em cheque o que consideravam os 

símbolos do conservadorismo na cidade/província. 

Essa produção foi apelidada de Cineguei, expressão criada por Jomard 

Muniz de Britto e que gerou várias leituras. Inclusive utilizada por aqueles 

críticos dessa produção superoitista para classificar esse cinema de forma 

pejorativa, até mesmo no próprio meio cinematográfico. Porém, o próprio 

Jomard Muniz buscou, ao fazer uso dessa expressão, esvaziar a carga 

pejorativa da mesma no que diz respeito ao preconceito ao caráter homoerótico 

que a expressão carrega. Jormard Muniz relia a expressão no sentido do Nego 

da bandeira da Paraíba: ―se neguei‖, a negação a um cinema normatizado. 

A apropriação, e conseqüente releitura do termo ―gay‖, ou do cineguei, 

por parte do movimento gay e/ou dos cineastas que atuaram nessa produção 

superoitista, evidencia um movimento de construção, e consolidação, de uma 

identidade homossexual sintomática do final da década de 1970 e início dos 

anos 1980, que passava pelas apropriações de terminologias que eram 

referidas aos homossexuais, como ―enrustido‖, ―bicha‖, ―gay‖. Segundo James 

Green, 

 

muitos dos primeiro ativistas preferiam usar a palavra ―bicha‖ dentro 
dos grupos para extipar sua conotação pejorativa. Já nos anos 80, a 
maioria dos ativistas e dos membros da subcultura adotara o termo 
―gay‖ como a palavra para auto-identificar sua persona sexual82.  

 
 

Neste sentido, percebe-se uma busca da identificação desses filmes 

como produtos de uma cultura transgressora que buscava dar ênfase a 

subversão aos papéis sexuais heteronormativos. 

Entre os superoitistas a reflexão se colocava. A questão da 

sexualidade, principalmente do ponto de vista íntimo, até então não havia sido 
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abordado pelo cinema paraibano. Se houve o toque homo-erótico, o problema 

se revelava num sentido mais amplo, do erotismo, da sexualidade em sua 

diversidade, mexendo com a sensibilidade dos realizadores e espectadores. 

Se para muitos a produção superoitista representou um retrocesso 

técnico para o cinema paraibano, há um reconhecimento que o Super 8 abriu a 

possibilidade e a formação de vias de produção do cinema novamente em João 

Pessoa, além da novidade temática. A sexualidade não tinha sido aborda em 

nenhum filme 16 ou 35 mm na Paraíba. Jomard Muniz narra um episódio que 

demonstra um sentimento de incômodo em torno de uma parte da 

cinematografia paraibana, e que guiou muitos dos cineastas que versaram 

sobre o tema da sexualidade. Falando do sociólogo Gilberto Vasconcelos, que 

ele chama de anti-sociólogo, por sua postura contestadora, Jomard narra o 

episódio: 

 

Ele viu o filme do nosso caro amigo Manfredo Caldas, Os Vinte Anos 
do Cinema na Paraíba, que é uma antropologia muito bem realizada, 
que tem um dado muito importante, inovador, joga a homenagem a 
Dziga Vertov... o Gilberto Vasconcelos assistindo a um filme e depois 
a um debate que eu fiz na sala de aula, fez o seguinte comentário: 
Mas o cinema paraibano não tem beijo!83 

 

Não haver beijo no cinema (paraibano) revelava uma idéia de ―que a 

sexualidade anda(va) muito reprimida‖. Essa produção em Super 8 demonstra 

uma nova postura diante do fazer cinematográfico e com relação ao tema, 

diante da sexualidade. Para o cineasta João de Lima, ―quando (a realização do 

cinema em João Pessoa) passou para o Super 8, que as pessoas viram o 

Super 8 como uma maneira de expressar essas idéias sobre a sexualidade, o 

beijo, por exemplo, é uma coisa completamente doce, complacente, prazerosa. 

Completamente profundo‖84. 

O beijo, a sexualidade, os corpos, a mulher, a lésbica, o gay, são esses 

os dados novos que são revelados no cinema paraibano. O Super 8 abriu as 

vias de produção na qual a sexualidade, se não o ponto em comum, é o ponto 

de polêmica e agitação, o dado novo de uma produção que novamente trouxe 

à cena o cinema na/da Paraíba. 
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 Depoimento do cineasta João de Lima no documentário Renovatório (2005), de Francisco 
Sales. 
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1.2 – Cinema (In)Direto e as vias de produção do Super 8 na Paraíba: 

NUDOC e a Cena Independente 

 

O Super 8 forjou uma nova postura diante do fazer cinematográfico na 

Paraíba, fomentou novos olhares sobre a sexualidade e abriu caminhos para 

um surto de produção de filmes. O Super 8, enquanto suporte e atitude 

cinematográfica, e a sexualidade, enquanto tema, são pontos de polêmicas  

que fizeram parte de uma produção heterogênea que em comum tinham a 

bitola e o espaço de produção, mas os significados sobre esses pontos 

revelam divergências, perspectivas e concepções de Cinema e sociedade.  

No estado, identificamos a Universidade Federal da Paraíba como 

principal lócus de produção desses filmes. Bem como de circulação, mas que 

em muitos momentos saiu de seus muros. A partir da UFPB podemos entender 

as duas vias de produção desse cinema, que foram se constituindo no próprio 

processo de realização fílmica: o Núcleo de Documentação Cinematográfica – 

NUDOC, ligado institucionalmente à Universidade, e a Cena Independente, que 

mesmo atuando dentro da Universidade, e seus realizadores ligados à 

instituição, procuraram um fazer sem vínculos institucionais, bem como 

contrária às diretrizes predominantes localmente. 

Na universidade, os estudantes se tornaram representantes e 

realizadores dos filmes, simbolizando uma nova geração, enquanto os 

professores do Departamento de Artes e Comunicação – DAC – assumiram o 

papel de direcionar a produção, seja em sala de aula, seja por meio dos 

ateliers. Professores também produziram em Super 8, mas estes eram tidos 

como representantes de uma outra geração. 

A produção era, em si, a expressão das referências defendidas pelos 

professores. E num campo marcado por disputas, não havia uma linguagem 

que representasse toda essa produção. Nas palavras de Jomard Muniz de 

Britto 

 

Seria melhor que nunca houvesse. Linguagem definida lembra 
escola. Escola cheira a prisão, na produção fílmica do DAC, uma 
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busca permanente linguagens, o canto e o desencanto, a reportagem 
e a resistência, a miséria diretivíssima e o cinema indireto. A moçada 
– quem quiser que se iluda – está alerta para as mais sutis formas de 
colonialismo cultural. A moçada que Faz, sabe das coisas85. 

 

Quanto às críticas que recaíram sobre o NUDOC, a cineasta Vânia 

Perazzo, fala do embate em torno do convênio entre UFPB e a Associação 

Varan, da França: 

 

Esses franceses chegaram aqui com essa proposta, mas não chegou 
a haver um diálogo entre essa proposta e as pessoas que criticavam 
o projeto. Eu acho que essas pessoas que criticavam o projeto muito 
mais pelo fato de não conhecerem a fundo os objetivos do projeto. 

 
Bom, eu acho que esse convênio com a França, era um convênio 
muito bom, houve uma certa resistência por parte de muita gente, 
muita gente da própria universidade, mas foi através desse convênio 
que houve uma formação de cineastas locais, aqui de João 
Pessoa86. 

 

A fala de Jomard Muniz, datada de 1981, expressa uma visão sobre as 

vias de produção que estavam ainda em definição. A de Vânia Perazzo, de 

2008, faz uma revisão sobre os embates do passado. Ambas as falas 

iconoclastas partem de lugares demarcados e saem em defesa das vias de 

produção nas quais atuaram e às quais defenderam. Jomard Muniz defendia 

uma via que seria de resistência à institucionalização da produção que estava 

em processo por meio do NUDOC. Demarca uma posição política, defende um 

ponto de vista em detrimento da produção que se deu via Núcleo e seu viés 

pelo Cinema Direto. Vânia Perazzo defende o Núcleo no qual atuou, desde 

estagiária e bolsista, até coordenadora no final da década de 1980 e início da 

década 1990. 

 Em 1980, os filmes então produzidos eram experiências dos 

estudantes sem, via de regra, terem ligação institucional com a UFPB. Porém, 

o debate em torno da criação de um pólo de produção cinematográfica na 

Paraíba se intensificava desde 1979, com a criação do NUDOC. Em torno 

desse projeto se reuniram os representantes da ―geração Aruanda‖ e, com 

efeito, as suas concepções de Cinema. O NUDOC passava a representar uma 
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via institucional, com diretrizes definidas e em consonância ao projeto da UFPB 

e da concepção de Cinema desse grupo. A definição de um projeto que 

representasse o Núcleo, o Departamento e/ou a Universidade não ―podou‖ as 

disputas internas, como veremos. Em oposição a essa via, estava Jomard 

Muniz, e suas críticas ao Núcleo recaíam, principalmente, sobre o 

direcionamento e a defesa ao Cinema Direto e o engajamento proposto. Em 

oposição, Jomard Muniz defendia uma produção independente, livre de 

direcionamentos e liberdade temática. E, na maioria dos casos, financiada 

pelos próprios realizadores. 

Tanto os direcionamentos do NUDOC, quanto às proposituras de 

Jomard Muniz revelam um campo cultural marcado por disputas que atendiam 

às lógicas e ideais que condiziam com suas crenças e nas quais essas vias 

foram organizadas e definidas e, passando por elas, os filmes produzidos. 

Roger Chartier, a partir de seu estudo sobre os livros e a leitura na 

França entre os séculos XIV e XVIII, nos ajuda a entender o processo de 

produção de objetos culturais e a relação dos indivíduos com esses objetos. A 

produção dos livros não encerra todo o sentido a ele atribuído, apesar de impor 

um sentido, as novas atitudes dos leitores ao se apropriarem desses objetos 

também foram construindo essa ordem ao longo desses séculos, da 

organização e forma do livro como o conhecemos hoje até o processo de 

circulação. O filme não está sujeito à mesma ordem do escrito, mas com ele 

guarda algumas proximidades. No processo de produção e afirmação do 

cinema foi-se também se construindo uma ordem, própria, que, no seu caso, 

organizou-o segundo categorias de duração, classificação e gêneros, bem 

como a própria forma de apresentação dos filmes com letreiros, créditos, entre 

outros itens e participando de uma nova forma de olharmos o mundo. O autor 

defende que toda criação 

 

inscreve nas suas formas e nos seus temas uma relação: na maneira 
pela qual – em um dado momento e em determinado lugar – são 
organizados o modo do exercício do poder, as configurações sociais 
ou a economia da personalidade. Pensado (e pensando a si mesmo) 
como um demiurgo, o escritor cria, apesar de tudo, na dependência. 
Dependência em face das regras (do patronato, do mecenato, do 
mercado) que definem a sua condição. Dependência, mais 
fundamental ainda, diante das determinações não conhecidas que 
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impregnam a obra e que fazem com que ela seja concebível, 
comunicável, decifrável87. 

 

Tanto se cria a partir de uma ordem, cumprindo-a, seguindo suas 

regras, como também se cria questionando suas convenções e em oposição a 

essa ordem. Seguindo essa premissa, compreende-se os filmes como objetos 

culturais e busca-se entender a ordem, ou as ordens, na qual os filmes foram 

produzidos e apropriados. A partir daí se criam forças que se definem em 

oposição e a partir da ruptura com os cânones estabelecidos, reconfigurando o 

campo cinematográfico.  

A produção via NUDOC foi a de maior número no período. O ano de 

1979 não só marcou o início dessa produção, com Gadanho, de João de Lima 

e Pedro Nunes, como também a criação do NUDOC, que só foi produzir seus 

filmes a partir de 1981. Porém, a sua existência já consolidava uma diretriz 

para a produção de filmes na UFPB.  

O Núcleo foi criado sob o reitorado de Lynaldo Cavalcanti, num 

contexto de expansão da UFPB, inclusive com a criação de vários núcleos 

universitário, a exemplo o Núcleo de Informação e Documentação Histórica e 

Regional (NIDHR), Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular 

(NUPPO) e o Núcleo de Arte Contemporânea (DAC). Bastos aponta que a 

concepção de educação que norteou o reitorado de Lynaldo Cavalcanti se 

caracteriza pela preocupação social com os assuntos do estado da Paraíba e 

da região Nordeste88. A fundação do NUDOC se inseriu nessa concepção, isso 

pode ser percebido no conjunto dos filmes Super 8 produzidos pelo Núcleo. No 

início de sua atuação, o NUDOC fez convênios com diversos órgãos, como a 

SUDENE e Associação Varan, que ministrou cursos de cinema direto na UFPB 

e possibilitou a ida de estagiários para a França. O convênio foi estabelecido 

por meio da assinatura de uma Carta de Intenções, segundo a qual, ―as partes 

envolvidas estariam interessadas na cooperação técnico-cultural que 

propiciasse mão-de-obra especializada na feitura de documentários 
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cinematográficos‖89. Esse convênio com a Associação Varan impulsionou a 

produção de Super 8 na Paraíba, com formação de quadros e aquisição de 

equipamentos e desde sua assinatura demarcava a defesa do cinema 

documentário. 

Na produção ligada ao NUDOC percebemos uma forte preocupação 

com questões sociais e leituras fortemente ligadas ao cinema antropológico de 

Jean Rouch. A produção do NUDOC é marcada pela linguagem do 

documentário, e, diga-se de passagem, o documentário na perspectiva do 

Cinema Direto.  

Fazer cinema, e fazer a partir dessa proposta do Cinema Direto, se deu 

a partir da relação firmada com o diretor francês, quando de sua ida a João 

Pessoa para participar da VIII Jornada Brasileira de Curta Metragem. A UFPB 

via NUDOC, firmou uma parceria com a Associação Varan para a criação de 

um Atelier de Cinema Direto, que acabou por ficar conhecido de Atelier de 

Cinema Super 8, e para aquisição de equipamentos que possibilitassem a 

realização de filmes, bem como o empréstimo de equipamentos para outros 

departamentos da Universidade. 

Havia uma expectativa por parte dos cineastas e professores da UFPB 

que, com a criação do NUDOC, se voltasse a fazer cinema no estado e que 

esse Núcleo adquirisse câmeras profissionais. Porém, Jean Rouch defendeu a 

proposta de que fossem adquiridas câmeras Super 8 e fosse montada uma ilha 

de edição para esse suporte. Essa proposta foi aceita com o acordo, que nunca 

foi cumprido por parte de Rouch, de que no pacote também estaria uma 

câmera 16 mm. 

Essa expectativa em torno da aquisição de equipamentos 16 mm 

revela um anseio que estava para além de fazer cinema em Super 8, revela a 

preocupação latente dos envolvidos no projeto NUDOC que era de retomar a 

produção de cinema no estado. E de preferência um cinema profissional, e 

para isso era preciso partir de equipamentos de melhor qualidade e adequado 

para a produção de filmes destinados às salas de exibição. Essa quebra no 

acordo trouxe frustrações e atiçou desafetos, tanto por parte daqueles que 

defendiam um cinema independente, como entre cineastas do próprio Núcleo. 
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Houve vários posicionamentos sobre a instalação do Atelier de Cinema 

Direto, proposto pela Associação Varan. Manfredo Caldas, então professor do 

DAC, manifesta sua posição: 

 

Uma coisa que eu também achei foi uma distorção nesse movimento 
foi a entrada do Atelier de Cinema Direto. Fui contra porque ele 
atravessou por oportunismo de pessoas daqui, que deram mais 
ênfase a esse convênio a nível de experimentação do Super 8, que 
tudo bem poder fazer isso, mas teria que ser uma coisa paralela. Isso 
foi mal conduzido, não podia em detrimento de uma estrutura 
profissional que estava se criando, você dar ênfase a uma coisa 
experimental de mistificação da linguagem que é toda a teoria do 
Cinema Direto. Me reservo no direito de achar que foi uma grande 
bobagem90. 

 

Percebemos vozes dissonantes no espaço da UFPB. Porém, é preciso 

considerar que Manfredo Caldas, então professor do DAC, era defensor do 

cinema profissional; ele buscava reavivar essa produção no estado, produção 

que já teria se dado em outro momento, com a ―geração Aruanda‖. Nessa 

perspectiva, entender a crítica ao suporte amador e no fato do NUDOC ter 

aceitado de forma passiva as proposições de Jean Rouch, que foi recusada em 

vários estados, nos ajuda a entender um movimento mais amplo, que era da 

criação de um pólo cinematográfico. O que se deu, nesse contexto, foi a 

realização dos estágios em Cinema Direto91, com a realização de filmes frutos 

desses estágios, e com a formação de quadros, o Núcleo passou a 

empreender uma produção própria e a realização de filmes por encomenda, 

para órgãos como a SUDENE. 

A posição de Manfredo nos ajuda a relativizar a visão em torno da 

agitação do Super 8. Como também revela os significados em torno da bitola. 

Mesmo no meio dos superoitistas havia aqueles que consideravam o uso 

dessa bitola como negativo, visto a história do cinema local. Na visão de 

Bertrand Lira, isso significou um retrocesso na qualidade do cinema 
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79 

 

paraibano92. Mas por outro lado também há o reconhecimento de que essas 

câmeras possibilitaram a um grande número de estudantes, professores e 

interessados fazer cinema. E nesse outro lado, também havia os cineastas que 

se reconheciam como cineastas do Super 8. Eles criaram essa idéia, pois o 

Super 8 tinha uso caseiro ou na arte, mas no cinema essa era uma questão 

cheia de arestas. Cineastas que experimentavam fazer filmes a partir do que a 

bitola oferecia, de suas limitações. Como coloca Alexandre Figueirôa, ―o que 

visualmente parecia precário, esteticamente confuso, formalmente 

desorganizado, muitas vezes era uma busca de novos caminhos de 

expressão‖93. Nesse caso, fazia parte de uma experiência da marginalidade, de 

se apropriar dos significados marginalizados atribuídos ao Super 8 e da busca 

da independência. Marginal era a câmera, marginais eram os filmes e os 

temas. Mas também devemos levar em consideração que mesmo esses 

cineastas que buscaram uma autonomia quanto à instituição, também se 

valeram do Super 8 por questões econômicas, visto que eles próprios 

bancavam seus filmes, seria a alternativa para se fazer cinema. 

Para além dos temas abordados pelo NUDOC, que tinham a pretensão 

de mostrar a realidade social do estado e da região Nordeste, a polêmica e a 

divergência com os outros cineastas residiam na abordagem dada pelo Cinema 

Direto. Essa convergência de tema e abordagem são marcas da tradição 

documentária brasileira gestada no final da década de 1950 e na década 

seguinte. Porém, a perspectiva do Cinema Direto no contexto do NUDOC e do 

Estágio ministrado pela Associação Varan, havia uma defesa, quase pura, e 

feroz, das diretrizes francesas. Aí residia um embate interno entre a tradição 

expressa pelos defensores e representantes da ―geração Aruanda‖ e a 

perspectiva francesa que vinha por meio dos estagiários franceses. 

Em artigo de 16 de setembro de 1979, intitulado Jean Rouch, o mestre 

do documentário africano, Fernando Pereira da Silva, no Correio das Artes, 

apresenta uma das primeiras leituras acerca do Cinema Direto na Paraíba, 

revelando a circulação das idéias do diretor francês, que já se dava desde a 

década de 1960 no Brasil, bem como o incentivo a produção de documentários 

nessa perspectiva. O texto enaltece o diretor, e o autor se coloca como 
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discípulo de Rouch. As reflexões em torno do Cinema Direto se caracterizam 

pela defesa do mesmo. Porém, no processo de apropriações das idéias 

colocadas pelo Atelier houve a contestação dos cânones desse cinema. 

Processo pelo qual o documentário brasileiro já experimentara na década de 

1960, ―seria difícil copiar algum modelo estrangeiro, já que era raro o contato 

com a filmografia documentária, fosse nacional ou estrangeira‖94. 

As falas dos cineastas revelam uma pluralidade na concepção do 

cinema direto entre aqueles que fizeram parte dos quadros do NUDOC e 

dimensionam as experiências locais com a linguagem cinematográfica do 

documentário. Everaldo Vasconcelos expressa sua leitura sob a recepção das 

propostas do cinema direto na UFPB: 

 

Nós estudamos muitas coisas impulsionadas por essa visão, mas 
nós tínhamos uma outra visão, o cinema verdade aqui do NUDOC se 
tornou algo diferente por causa da influência dos professores 
marxistas que estavam juntos. Quando os franceses estavam era 
uma coisa, mas quem ficava eram os brasileiros eles tinham uma 
outra visão95. 

  

No depoimento ao documentário Renovatório, Elisa Cabral, professora 

e cineasta que atuou via NUDOC, manifesta sua rejeição, ou melhor, sua 

releitura dos códigos do cinema direto:  ―na verdade, é muito chato, é muito 

pouco o cinema direto nesse sentido, assim, né, de ir atrás de um contínuo de 

tempo na realidade, né, porque a dimensão simbólica fica esquecida‖96. 

 Em seus filmes, Elisa Cabral procurou ampliar esse entendimento. Em 

Visões de Mangue, de 1983, por exemplo, o mangue e a população que mora e 

tira seu sustendo daquele meio são temas do documentário. O filme aborda, 

numa perspectiva sociológica, as visões de mundo daqueles moradores. 

Ampliando a perspectiva predominante do Núcleo em abordar os problemas da 

região e denunciar as desigualdades sociais, e a abordagem direta, a cineasta 

abre espaço para o imaginário, sugerindo, inclusive a presença do ―Pai do 

Mangue‖ entre as raízes do mangue, criando cenas, nas quais imagens e 

música criam uma narrativa dramática. 
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O filme A Sagrada Família, de 1981, de Everaldo Vasconcelos, traz 

como tema a família do próprio cineasta. O tema se diferencia de outros filmes 

do Núcleo por não trazer uma temática social ou regional. Em outro filme, Festa 

de Oxum, de 1982, percebemos uma abordagem mais próxima de Everaldo 

Vasconcelos com os cânones do cinema direto. O filme acompanha uma 

cerimônia num terreiro, trazendo depoimentos de participantes do ritual 

enquanto ele se desenvolve.  

Vânia Perazzo, uma das alunas estagiárias do Atelier de Cinema 

Direto, expressa em seus filmes a defesa dessa abordagem. Em Romão 

Pr’aqui, Romão Pr’acolá, a câmera percorre um contínuo de tempo junto a seu 

personagem, Romão, um músico popular, das suas atividades cotidianas, a 

sua fabricação dos seus instrumentos musicais, até as apresentações em 

feiras do interior do estado. Essa perspectiva de abordagem, bem como os 

temas ligados à busca da ―realidade nordestina‖ predominava no Núcleo.  

Sobre o tempo do Cinema Verdade e suas apropriações no Brasil, 

Bernardet coloca 

 

Esse tempo de longa duração foi também o tempo do Cinema 
Verdade. A dramaturgia desse movimento documentário exigia que a 
câmera se detivesse nas pessoas filmadas, não necessariamente 
para recolher seu depoimento, mas observando seu comportamento, 
espreitando suas reações, verbais ou gestuais, a contração de um 
músculo facial. O apogeu do Cinema Verdade no Brasil é A opinião 
pública, que contém planos antológicos, como o da moça a quem a 
câmera e a montagem deixam todo o tempo narrar suas 
desventuras, durante uma festa, com o namorado e a rival97. 

 

A procura de personagens-chaves, que revelassem a ―realidade 

regional‖, bem como fossem representantes da desigualdade social do país e 

que guiassem a narrativa num contínuo de tempo se fez presente na maioria 

dos filmes do NUDOC. O seu entendimento visto que o maior número da 

produção se liga a essa proposta. Porém, como apresentado, isso não quer 

dizer que toda a produção do Núcleo seja um todo homogêneo. Como coloca 

Bill Nichols, 
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a identificação de um filme com um certo modo não precisa ser total. 
Um documentário reflexivo pode conter porções bem grandes de 
tomadas observativas ou participativas; um documentário expositivo 
pode incluir segmentos poéticos ou performáticos. As características 
de um dado modo funcionam como dominante num dado filme: elas 
dão estrutura ao todo do filme, mas não ditam ou determinam todos 
os aspectos de sua organização. Resta uma considerável margem 
de liberdade98.  

 

A cooperação entre NUDOC e Associação Varan ainda levou 

estagiários da UFPB para cursos na França. E fora do país, longe dos 

professores da UFPB, esses estagiários realizaram filmes mais próximos do 

que pregavam os franceses. Porém, como discutido, percebemos na produção 

essa polifonia na apropriação das propostas do cinema verdade. Mesmo as 

regras ditadas de forma quase impositiva pelos estagiários franceses, não 

impediram que os cineastas locais lessem de outras formas as suas propostas, 

inclusive dialogando com a ficção. Essa postura revela uma atitude 

cinematográfica de não apenas transpor os ensinamentos estrangeiros, mas, 

sim, uma busca de ―construção própria‖ do cinema local.  

Essa perspectiva revela uma faceta do cinema direto desse contexto, 

mas não todo pensamento do Núcleo. A defesa dos temas que denunciassem 

os problemas sócio-econômicos e da abordagem documentária dava a tônica 

do Núcleo. Porém, as críticas internas encontram ressonância fora do Núcleo. 

E fora do NUDOC se configurou um núcleo de contestação aos cânones 

acadêmicos, e que tinha em Jomard Muniz e Pedro Nunes os principais 

expoentes. 

Everaldo expõe o quadro em torno dos usos da bitola e das 

perspectivas do cinema naquele contexto de produção dentro e fora do 

NUDOC: 

 

ali havia um núcleo de esquerda tradicional, um pensamento de esquerda 
socialista, contra um outro pessoal que era chamado de os porras-loucas. 
Aquele povo que estava preocupado com a sexualidade, com os sonhos. 
Com os prazeres, então houve naturalmente esse embate

99
.  

 

Essa questão política expressa embates em torno das abordagens e 

dos temas. A sexualidade, apontada como preocupação por Everaldo 
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Vasconcelos, não fazia parte dos temas incentivados pelo NUDOC, porém não 

excluiu a possibilidade de que ele fosse abordado, seja dentro do próprio 

Núcleo, seja por cineastas que passaram pelos cursos do Atelier de Cinema 

Direto. 

Perequeté, de Bertrand Lira, produzido pelo NUDOC, em 1981, traz 

como tema central a vida de um ator de teatro e transformista. O filme percorre 

o cotidiano do ator e aborda questões como o preconceito existente devido à 

homossexualidade. A homossexualidade também se tornaria tema central para 

outro cineasta que figurou nos quadros do NUDOC, Henrique Magalhães.  

As questões referentes à sexualidade foram a preocupação central de 

um grupo de cineastas que atuou fora do NUDOC, ainda que vez ou outra 

fizessem uso de seus equipamentos e instalações. Os temas existenciais e da 

sexualidade articulava, se não um grupo homogêneo, mas uma rede de 

produção e animação cultural fora do NUDOC. E era a partir de um grupo de 

diretores que atuavam fora do NUDOC que partiam a maior parte das críticas à 

perspectiva do Núcleo.  

Em meio a embates, Jomard Muniz de Britto conclama a criação de um 

atelier de Cinema Indireto, paródia alusiva ao Cinema Direto. Na visão de 

Everaldo Vasconcelos, essa foi uma atitude de mau-gosto. Contra as críticas 

que recaíram sobre essa postura, Jomard, no documentário Renovatório tenta 

relativizar essa visão, afirmando, também em outras entrevistas, que seu intuito 

não era ridicularizar com o fazer do cinema direto. E sobre essas vozes 

dissonantes, ele fala: ―as vias, as veias, as avenidas e becos sem saídas da 

transgressão é justamente misturar esses gêneros. Pegar uma coisa séria e 

ver o avesso da seriedade através do cômico‖100. 

 Quando Jomard Muniz conclamou a criação (mesmo que no campo das 

idéias) de um atelier de cinema indireto, e mesmo com toda sua irreverência, 

ele tomou uma atitude com conhecimento de causa, indo além de uma 

―brincadeira de mau-gosto‖, como criticavam. Era a demarcação de um 

pensamento no campo do fazer cinematográfico em oposição ao cinema direto 

que tinha forte entrada na UFPB. Devemos levar em consideração que Jomard 

Muniz já tinha uma vasta obra em Super 8 produzida em Pernambuco, seu 
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fazer já tinha identidade, e ele o defendia. Mas a ―criação‖ de um atelier de 

cinema indireto redimensiona as ―vozes dissonantes‖ que se expressaram por 

meio do experimentalismo e da ficção, e na abordagem dos temas ligados à 

sexualidade. 

Esse processo de criação do atelier fazia parte da constituição de uma 

rede que acabou articulando os realizadores que se colocavam em oposição às 

diretrizes acadêmicas e buscavam liberdade de criação. A constituição dessa 

rede articulou o que se chamou de Animação Cultural, um circuito de produção 

e exibição junto às comunidades, associações e universidade, além da 

realização de festivais, criação de jornais e intervenções artísticas.  

Forjaram-se discursos no sentido de constituir uma identidade 

independente oposta ao cinema institucional e ao comercial e a tudo que 

consideravam conservador. Discursos veiculados nas críticas, nos manifestos e 

nos próprios filmes. As relações com os poetas marginais da cidade, como 

Eulajose Dias, ou com o Jaguaribe Carne, movimento musical e cultural do 

bairro de Jaguaribe em João Pessoa; as publicações de fanzines ou jornais 

mimeografados e a abordagens de temas ―polêmicos‖, a irreverência e o 

desbunde dos próprios filmes agregavam valores que remetiam aos símbolos 

do movimento de contracultura, passava pelas artes e identificavam os 

comportamentos dessa Cena Independente. Esse foi um processo que 

simbolizou um novo comportamento e uma nova atitude cinematográfica e as 

idéias da marginalidade artística e os sentidos atribuídos ao Super 8 desde o 

início da década de 1970 foram referenciais centrais nesse percurso. Nesse 

processo há uma identificação do Cinema Independente com novas práticas, 

que também se colocam à margem, e com a margem, numa postura de 

contestação. Segundo Pedro Nunes, 

 

no tocante a penetração, o Cinema Independente tem se bifurcado 
junto a segmentos sociais marginalizados num esquema paralelo de 
circulação onde via de regra, se destaca a aproximação do público 
com o filme discutindo a sua temática e relacionando aos problemas 
enfrentados no cotidiano. O trabalho passa a ter sentido não só 
enquanto um meio de comunicação que estimula o debate, mas 
também como um processo social resultante de uma nova prática 
artística. São propostas de resistência cultural, com perspectivas de 
intervenção social, a exemplo do vídeo, jornais, livros 
mimeografados, discos, quadrinhos, out door; que trazem no seu 
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conteúdo uma qualidade vanguardista de experimentação da 
linguagem101. 

 

A defesa de um cinema independente por esses cineastas, neste 

contexto de produção superoitista, centrava-se na oposição ao academicismo e 

às tradições, que eram vistos como o que simbolizavam o DAC e o NUDOC. 

Mas não se encerrava por aí, a constituição de uma identidade independente 

também passava por um reconhecimento de que o fazer cinematográfico neste 

momento na Paraíba estava inserido num contexto mais amplo. Pedro Nunes 

apresenta uma visão ampla sobre o entendimento dessa produção superoitista 

na Paraíba, a sua defesa assumiu ―primordialmente a dimensão da não 

comercialização como regra preponderante‖. Ele diz 

 

O mercado tem suas contundentes restrições político ideológicas, 
fechando as comportas para o grosso das obras que estão à margem 
da linha de montagem industrial. Independentes são produtos cujo 
processo de criação parte do realizador ou equipe, devendo 
configurar-se em total desvinculação das empresas102. 

 

Seu pensamento não exclui que os filmes sejam financiados, mas que, 

mesmo recebendo auxílios, não haja interferência no processo de realização. 

Como também não se resume ao cinema comercial simbolizado pela indústria 

hollywoodiana, mas também se opõe à idéia do cinema independente que se 

coloca contrário aos grandes estúdios, mas que acaba percorrendo o mesmo 

circuito comercial visando o lucro. 

Ao pensar o Cinema Independente, Pedro Nunes aproxima o NUDOC 

à produção que se deu fora do Núcleo. O fato de ser o Super 8 o suporte 

utilizado em ambas as vias de produção do cinema paraibano naquele período 

despertava a idéia de uma independência e resistência cultural da produção 

superoitista paraibana à arte comercial. Pelo caráter artesanal e amador da 

bitola. Mas essa defesa partia dos cineastas que atuavam fora do Núcleo. 

Como apontado, entende-se que o NUDOC não tinha esse propósito de 

resistência cultural, um embate declarado ao cinema comercial. O Núcleo 

defendia a possibilidade de criação de um Pólo de produção cinematográfica 

na região e a realização de um cinema profissional. O que aproximaria as duas 
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vias seria a abordagens de temas que não estariam contemplados no cinema 

comercial. Mas aí também estava o ponto de divergência, a Cena 

Independente se voltou às opressões sexuais e de gênero, que teriam uma 

abordagem deturpada pelo cinema comercial, enquanto o NUDOC aos 

problemas sócio-econômicos. 

Pedro Nunes apresenta referenciais teóricos que concebem o 

pensamento de que os debates em ―torno do termo independente vem da 

década de 1950, quando alguns cineastas usam aplicado ao cinema, opondo-

se às grandes empresas cinematográficas da época‖103. Porém, o autor 

apresenta a idéia de Cinema Independente ligada à outras nomenclaturas, 

como o Cinema Marginal ou Alternativo, referenciais que não foram centrais 

para o NUDOC, para este os referenciais foram aqueles gestados no final da 

década de 1950 e que ganhou força na década de 1960, e que teve no cinema 

paraibano um de seus expoentes, mas que não foi levado em conta pelo autor 

e cineasta. 

  

A rearticulação do novo ciclo de cinema na Paraíba, irrompe com a 
possibilidade de um maior número de pessoas produzirem 
artesanalmente sua própria mensagem, escolhendo como temática 
questões de sua vivência, através de uma prática cultural e política 
que distoa fundamentalmente dos ciclos anteriores104. 

 

Neste sentido, o autor exclui as idéias defendidas pela ―geração 

Aruanda‖ e que foram centrais na produção do NUDOC. A divergência também 

reside na discussão e embates em torno das abordagens, que muito mais que 

ter sido privilégio da experiência paraibana, vem de longa data. Como coloca 

Aumont, ―a oposição ‗documentário/ficção‘ é uma das grandes divisões que 

estrutura a instituição cinematográfica desde suas origens‖ e não se restringe 

ao discurso ou o método, mas também, por consequência destes, a atitude do 

espectador em recepcionar a obra de forma ―documentarizante‖ ou 

―ficcionalizante105‖. 
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A discussão em torno desses gêneros se fizeram presentes no contexto 

paraibano em torno da produção Super 8, fazendo-se necessário entender 

essa dicotomia, bem como suas aproximações. 

A defesa por parte do NUDOC em torno do cinema documentário remete 

ao ciclo da década de 1960 na Paraíba e na elaboração do filme por meio do 

Cinema Direto que passou a ser defendido no estado a partir da criação do 

Núcleo. A idéia de documentário passa pelo ―real‖ como referência, postulando, 

como coloca Aumont, ―que o mundo representado existe fora do filme e que 

isso pode ser verificado por outras vias‖. Com efeito, segundo o autor, chama-

se documentário 

 

uma montagem cinematográfica de imagens visuais e sonoras dadas 
como reais e não fictícias. O filme documentário tem, quase sempre, 
um caráter didático ou informativo, que, visa principalmente, restituir 
as aparências de realidade, mostrar o mundo e as coisas tais como 
eles são106.  

 

A presença da câmera já altera a ―realidade‖ a ser filmada. As 

personagens se mantêm em contato com equipe e equipamentos, a não ser 

que estes estejam escondidos, a situação se torna diferente a sua vida 

―normal‖. Pensar no real do cinema documentário é pensar num real fílmico. 

Um discurso que constrói pontos de vistas sobre uma realidade, sendo que 

estas se transformam e são transformadas no processo de captura das 

imagens até a exibição. E a cada exibição o processo de construção sobre 

essa realidade pode continuar 

Jomard Muniz fala em ―miséria diretivíssima‖, reduzindo sua crítica à 

uma suposta busca do real por parte dessa perspectiva. Crítica que se 

aproximam das de Comolli e descritas por Jean-Patrick Lebel: 

 

O aparecimento do cinema direto provocou num certo número de 
pessoas a esperança falaciosa de um cinema ―inocente‖, capaz de 
estabelecer uma relação objetiva com o real, um cinema que seria 
como a vida. Estamos, pois, perante a concepção idealista que 
entende o cinema como substituto da vida. No entanto, mesmo as 
concepções que criticam esta noção, ficam parte das vezes 
agarradas a esta referência ao ―real‖107. 
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Essas críticas também se dirigem à concepção do Cinema Verdade 

francês elaborada por Jean Rouch, e não levam em consideração que essa 

perspectiva apresenta uma crítica a concepção ligada à proposta anglo-saxã 

de um cinema menos intervencionista e que não levava em consideração a 

produção da mise-en-scène por parte das personagens.  Nesse sentido, o 

Cinema Direto francês é mais elucidativo quanto ao processo de construção do 

discurso. Como coloca Fernão Ramos, ―para Rouch, significava a tecnologia do 

direto aplicada com liberdade na construção da trama e personagens, bem 

longe dos limites da postura observativa proposta pelos americanos‖108. Porém, 

as críticas que recaem ao NUDOC, é justamente a busca pela ―realidade 

regional‖ por meio do método documentário, que em muitos momentos teria 

sido pregado de maneira impositiva. Porém, como vimos, houveram 

apropriações que redimensionaram seu entendimento. Inclusive ajudando a 

quebrar a falsa e poderosa oposição entre ficção e documentário109. 

Essa quebra começou a se dar no cinema paraibano a partir do Super 

8, mais fortemente a partir da Cena Independente, inclusive sendo ela a 

colocar esse debate ao realizar os primeiros filmes de ficção neste contexto. A 

ficção lança novos dados ao cinema local, inclusive na relação com os 

espectadores. Segundo Aumont, 

 

ficção é tudo que é inventado como simulacro. O discurso ficcional 
coloca um problema de pragmática, ou seja, de relação entre 
produtor e receptor do discurso. Esse discurso, com efeito, não deve, 
a princípio, ser levado a sério; ele não engaja aquele que o profere 
como um julgamento ou uma proposição da linguagem da vida real. 
Ele procede do processo de ―ficcionalização‖, modalidade que se 
aplica à estrutura enunciativa do filme, segundo a qual o enunciador 
não intervém como eu-origem real, e sim, como origem fictícia. O ato 
de enunciar não assume engajamentos normalmente requeridos por 
esse ato, sem por isso ter a intenção de enganar o interlocutor (a 
ficção não é uma mentira, é um simulacro da realidade que o 
espectador percebe como tal)110. 

 

Essa divisão tem fronteiras tênues, variando de uma época a outra, bem 

como geograficamente. Os filmes de Elisa Cabral e Everaldo Vasconcelos, por 

exemplo, foram filmes produzidos pelo NUDOC que mostram uma liberdade 
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quanto à abordagem. Bem como filmes produzidos na Cena Independente 

travam um diálogo entre documentário e ficção em suas narrativas, como 

Closes, de Pedro Nunes, Era Vermelho o Seu Batom, de Henrique Magalhães, 

Baltazar da Lomba, do Grupo Nós Também, que pode ser concebido como 

uma ficção que busca fazer uma reconstrução histórica. 

Ao quebrar com a busca da realidade se abriram novos caminhos para o 

experimentalismo.  Com a experimentação da linguagem passou-se a abordar 

os temas daquela geração à maneira dela. Abriu-se espaços para os novos 

cineastas abordarem, abertura que incomodou a alguns, os temas 

existencialistas, o onírico, a expressão da liberdade sexual e a crítica às 

opressões de gênero e sexuais.  

 

Em seu conjunto, é uma experiência cultural que traz como traços 
não a homogeneidade de idéias, mas a vontade expressa de 
aprendizado de cinema, de produção conjunta, de se rebelar contra a 
moral sexual que se faz muito mais forte na província111. 

 

Para Elisa Cabral, houve a busca do amadurecimento da linguagem por 

meio da experimentação do Super 8. Esse suporte, aliado aos referenciais 

cinematográficos que guiaram essas vias de produção, lançou novos dados 

para o cinema local, uma nova atitude de cineastas, espectadores e militantes 

se configuravam, uma nova forma de ver o filme e a conhecer esses temas.  

 

 

1.3 Superoitistas e a tradição cinematográfica brasileira 

 

 

Maria, por Henrique Magalhães (1987), in NUNES, Pedro (1988)112 
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 “Cinema novo, de novo?!” É com essa expressão que Zefinha indaga 

Pombinha quanto à sua concepção de cinema. Maria, que empunha uma 

Super 8 na mão, Zefinha e Pombinha, podem ser concebidas como o alter ego 

de seu criador, o cineasta Henrique Magalhães. Este cineasta teve atuação 

importante entre os superoitistas e esteve envolvido com os cineastas 

independentes e o movimento gay de João Pessoa, produzindo filmes, como o 

Era Vermelho o Seu Batom, e pensando teoricamente a relação cinema e 

sexualidade. 

Essa tira revela uma crítica às idéias de que o Super 8 na Paraíba viria 

reproduzir as idéias de cinema engajado do Cinema Novo, visto que muitos 

superoitistas proclamavam a necessidade de um cinema que expressasse e 

denunciasse os problemas sociais, mostrando o povo e inserindo-o no 

processo de realização fílmica. 

Essa menção ao Cinema Novo não era gratuita. Essas menções foram 

constantes: alguns cineastas reivindicavam uma ligação direta com as 

perspectivas cinematográficas gestadas no final dos anos 1950; alguns críticos 

cobravam um cinema com o engajamento e crítica nos moldes dos 

documentários da década de 1960; por outro lado, muitos cineastas teciam 

críticas ao cinemanovismo e, assim, procuravam dissociar o novo fazer do 

Cinema Novo. 

Essa tirinha é mais um dos elementos que nos lança questionamentos 

sobre o campo cinematográfico no qual o Super 8 estava inserido. Campo esse 

marcado por tradições, ocasionando embates no seio do cinema local. O 

cinema paraibano buscava então construir uma identidade que localizava a 

década de 1960 como o momento mais importante de sua história, quando se 

fazia um cinema profissional e engajado e que se tornou referência nacional. 

Encontramos nos dois primeiros filmes do ciclo do cinema Super 8 

paraibano indícios que nos levam as associações feitas ao Cinema Novo, 

principalmente aos documentários da década de 1960. Gadanho, de João de 

Lima e Pedro Nunes, de 1979, e Imagens do Declínio – Beba Coca, Babe Cola, 

de Bertrand Lira e Torquato Joel, de 1981, ao trazer imagens da pobreza e do 

povo nos lançam questionamentos sobre uma temática que tem data de 
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surgimento nas telas do cinema brasileiro, que segundo Ramos113, se dá com 

Arraial do Cabo, 1959, de Paulo Cesar Saraceni, mas definitivamente com 

Aruanda, 1960, de Linduarte Noronha. 

Falando de Aruanda e do filme Couro de Gato, de Joaquim Pedro de 

Andrade, de 1962, Meize Lucas ressalta o papel desses filmes para a produção 

cinematográfica da década de 1960 e das décadas posteriores. 

 

Para além do que significou quando lançada – todos os filmes 
tiveram forte repercussão no meio cinematográfico, inclusive entre 
parte dos críticos –, essa produção dos anos 60 transformou-se, ao 
longo dos anos, em marco na história do cinema brasileiro e em 
referência obrigatória no campo da produção documental. O 
documentário, tal como é conceituado ainda hoje, foi sendo definido 
em fins dos anos 50 e começo da década seguinte. A reformulação 
do conceito de documentário e a construção de uma identidade 
própria tiveram nesses filmes alguns de seus referenciais114. 

 

Ao filme Aruanda agregava-se as idéias de marco fundador do Cinema 

Novo e de nascimento do cinema documentário brasileiro115. Aruanda serviu de 

referencial para cineastas que procuraram gestar uma idéia de cinema 

brasileiro: que falasse do Brasil à maneira brasileira. Nesse processo de 

produção e na construção da idéia de documentário ―genuinamente‖ brasileiro 

estava a apropriação das perspectivas do Cinema Direto e Cinema Verdade, 

que estavam em curso nos Estados Unidos e França. Esses referenciais 

estiveram no centro das discussões e produção de documentários no contexto 

do Super 8 paraibano, sejam os que adotaram a perspectiva documental, seja 

na defesa do cinema documentário na perspectiva defendida pelos franceses, 

aja vista a forte relação desses com a produção cinematográfica que se deu a 

partir dos anos 1980 no estado. 

A linguagem documental seria central para que o cinema paraibano 

olhasse para os sujeitos em situação de risco social. Gadanho, que ao lançar 

um olhar sobre catadores de lixo e Imagens do Declínio, que tece uma crítica 

às multinacionais, nos deixam problemáticas que nos permite analisar as 
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formas do cinema olhar o outro, ou falar do/pelo outro116. Em comum aos dois 

filmes há imagens da periferia da cidade e seus moradores e trabalhadores. 

Apesar do ciclo dos documentários da década de 1960 já trazerem imagens do 

povo e da pobreza do estado, os cineastas argumentavam que as imagens que 

eles passaram a mostrar em seus Super 8 eram invisíveis ao cinema paraibano 

e a sociedade. Adeilma Bastos, pesquisadora da trajetória do NUDOC nas 

décadas de 1980 e 1990, coloca que Gadanho, e aí compreendemos que 

Imagens do Declínio e filmes posteriores, centraram sua abordagem no meio 

urbano, ao contrário dos filmes da ―‘geração Aruanda’, que deram ênfase às 

questões fora do eixo urbano‖, e que na sua maioria trouxeram ―temáticas 

ligadas ao mundo do trabalho, a exemplo da pesca do caranguejo ou da 

fabricação de cerâmica no alto sertão paraibano‖117. Mas em comum traziam a 

imagem do povo numa situação subalterna. Com a nova produção, se dava 

novamente a idéia de eterna fundação, de um fazer que viesse lançar novos 

dados no cinema local, no caso trazer sujeitos que ainda permaneciam 

invisíveis e não apenas reproduzir o que foi o ciclo de documentários. 

Em ambos os filmes percebe-se uma representação do espaço em 

oposição à cidade na qual eles estão inseridos, um olhar de estranhamento 

que percorre a periferia. No Cinema Novo um olhar sobre o Nordeste rural se 

deu na perspectiva de procurar as raízes culturais da nação, e em outro sentido 

o espaço do mítico, da violência e do Brasil bruto. Situar o espectador por meio 

da demarcação do espaço e seus sujeitos é intencional na narrativa 

cinematográfica, como coloca Aumont, ―a narrativa informa o espaço‖, e o 

espaço é marcado pela narrativa, e se dá 

 

no uso da profundidade fotográfica, no jogo dos enquadramentos, 
portanto dos: ângulos e das distâncias, e é claro, no próprio corpo, 
nos gestos, nos olhares figurantes. Por um lado, portanto, a narrativa 
informa o espaço da representação, por outro, a narrativa, toda 
narrativa, faz vibrar em seu destinatário um certo sentido do 
espaço118.  
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No caso de Gadanho, ao informar o espaço, o filme constrói uma visão 

sobre o mesmo, porém a interpretação do mesmo não se encerra no próprio 

filme. Como veremos adiante, a interpretação é diversa, como na leitura que o 

catador faz do documentário. Esse espaço é construído dentro de um discurso 

que corrobora a idéia central do documentário, no qual aquele povo vive em 

condições subumanas. Gadanho vai construindo o espaço por meio de um 

olhar que parte da cidade até adentrar o lixão e praticamente revirar o lixo. Em 

Imagens do Declínio também se percebe essa intenção de localizar o espaço 

enquanto periferia e seus moradores em meio à miséria, alternando planos 

abertos da favela e planos fechados em ruas e casas. 

Gadanho escarafuncha um tema que não deseja ser lembrado pela 

sociedade, o lixo. Olhar o invisível é central na concepção de um cinema 

engajado. Assim como a análise e a crítica sociológicas. O documentário tem 

como tema central a ―realidade‖ do lixão do Roger, antigo depósito de detritos 

da cidade. O primeiro quadro já situa ideologicamente o filme, dedicando-o 

àqueles que sofrem com a desigualdade:  

 

Oferecemos este trabalho aos catadores de lixo do Varadouro, 
Município de João Pessoa, vítimas da MISÉRIA, SUBNUTRIÇÃO, 
DESEMPREGO, reflexo da atual Estrutura Social montada num 
sistema de Opressão e Repressão renegando a condição mínima ao 
ser humano 

 

Descrevendo a produção do filme Gadanho, João de Lima relata que a 

idéia nasceu a partir da leitura de uma reportagem sobre o lixão e a partir daí 

constataram que ali havia um problema que devia ser exposto. O filme nasce 

no anseio de se apontar um problema que não era exposto na sociedade. Foi a 

primeira experiência de produção cinematográfica dos cineastas João de Lima 

e Pedro Nunes, inclusive o primeiro contato com o equipamento Super 8. 

Afirma ainda que não tinham assistido nenhum outro filme na temática, mas 

reconhece que o tema do lixo era recorrente entre os superoitistas de outros 

estados. 

Gadanho, mesmo com elementos do documentário clássico, lança mão 

de elementos novos ao cinema paraibano, já utilizado em outros estados: a 

ironia, a exposição da presença da equipe de filmagem no espaço filmado, a 

dialética entre mise-en-scène dos realizadores e daqueles aos quais eles 
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filmam. Imagens do Declínio traz elemento do documentário e da ficção e o 

hibridismo com outras manifestações artísticas, como a poesia marginal. 

Estavam em curso novas experiências no cinema paraibano. 

Esse boom trouxe novamente a efervescência em torno do cinema 

local. A produção do final dos anos 1970 levantou a discussão em torno, 

principalmente, de uma retomada da produção e, com efeito, da técnica e dos 

suportes utilizados. E quando entra em cena a temática da sexualidade e a 

experimentação da linguagem, o debate se volta para as referências e cânones 

cinematográficos que serviriam de parâmetro para os cineastas. Como 

consequência, os embates em torno dos referenciais passam a ser travados.  

Esses filmes dizem muito sobre os ―sujeitos intelectualizados‖ que 

sentiam uma necessidade latente de mostrar o que concebiam como essa triste 

realidade brasileira, tradição que remete, como já apontado, ao final da década 

de 1950 e início da década de 1960; portadores de um discurso politizado e 

uma Super 8 na mão se puseram a mostrar/construir o outro. As críticas 

tecidas se aproximam dos documentários engajados que buscaram perceber e 

denunciar as mazelas sociais do Brasil e, numa luta de classes, tirar da 

invisibilidade os extratos e grupos sociais explorados.  

Se Gadanho e Imagens do Declínio trouxeram novamente à cena a 

produção cinematográfica no estado, a defesa do documentário persistiu e 

ganhou força no cinema paraibano principalmente por meio do NUDOC, que 

passou a produzir posteriormente a esses filmes. 

Havia uma identificação direta do (e por parte do) Núcleo com o Cinema 

Novo e a geração documentarista de 1960 da Paraíba, mesmo que essa não 

visse com bons olhos a associação do Núcleo com Jean Rouch e o uso do 

Super 8 como suporte para a produção de filmes, pois, como já vimos, 

consideravam um retrocesso a utilização da bitola. O Núcleo conseguiu reunir 

em torno dele aqueles que estavam ligados ao ―projeto da ‗geração Aruanda’‖. 

E, como coloca Bastos, esses intelectuais ―ocuparam espaço nos debates 

públicos acerca do entendimento de quais seriam os caminhos para o cinema 

paraibano‖ a partir do Núcleo119. Para além do NUDOC, Cinema Novo também 
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era tema obrigatório no curso de Comunicação Social, assim como Cinema 

Paraibano, sendo dada a ênfase à produção de documentários. 

Se o cinema na década de 1960 transformou o Nordeste como ―um 

lugar mítico para compreender a brasilidade e discutir a identidade nacional‖120, 

a região será apropriada mais uma vez no contexto da produção superoitista 

paraibana. Num quadro ideológico, a produção do Núcleo elegeu o Nordeste 

como problema central numa perspectiva de compreendê-lo. Segundo Bastos, 

―os documentários eram produzidos por uma diretriz estabelecida pela 

Universidade que era o registro da realidade regional‖121. 

Os temas ligados ao Nordeste buscaram apresentar uma diversidade 

dos tipos da região. Os artistas populares, como Romão, que no documentário 

Romão Pr’aqui, Romão Pr’acolá, de Vânia Perazzo, de 1981, aparece 

fabricando seu próprio instrumento e se apresentando em feiras livres da 

Paraíba. Temos também as três cantadoras e pedintes cegas, do filme As 

Cegas, de Maria Antônia, de 1982, e o palhaço Xuxu, do documentário Xuxu, 

de Hélio Viana, também de 1982. 

A busca de mostrar a diversidade da região também apareceu em 

Festa de Oxum, de Everaldo Vasconcelos, e Visões de Mangue, de Elisa 

Cabral. O primeiro acompanha as festividades e rituais num terreiro. O 

segundo aborda as visões de mundo dos moradores e pescadores do mangue 

e seus mitos, como o ―Pai do Mangue‖. Importante atentar para ambos 

diretores, pois eles foram críticos quanto a ―imposição‖ do Cinema Verdade e 

defenderam a liberdade na execução dos filmes e na apropriação à maneira 

paraibana das perspectivas pregadas pelos estagiários franceses que vieram 

ao Núcleo em virtude do Ateliê de Cinema Direto. Everaldo Vasconcelos, 

inclusive, endossará as críticas posteriormente, defendendo a ruptura com os 

cânones acadêmicos de então. 

Mostrar os problemas do Nordeste também foi uma máxima que guiaria 

o NUDOC a fazer sua leitura sobre a realidade da região. As marcas da 

desigualdade são apontadas e denunciadas. A vida dos camponeses e as 

dificuldades em meio a ―falta‖ d‘água durante a seca de 1981 na bacia do Orós, 

no Ceará, aparecem em Emergência, de Torquato Joel, de 1981. A luta dos 
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camponeses pela terra, a questão indígena, os quilombolas, a questão penal, o 

menor abandonado e o trabalho de pedreiros e domésticas também foram 

temas que fizeram parte das preocupações do Núcleo e abordado em seus 

filmes. Numa perspectiva de leitura contra-hegemônica de ―uma 

intelectualidade disposta a fazer de suas práticas cinematográficas instrumento 

de uma intervenção na realidade social e local‖122. 

Nos documentários em Super 8 desse período vemos a persistência de 

elementos do documentário brasileiro gestados na década de 1960, que é a 

busca de dar voz ao outro, àqueles que geralmente não encontram espaço na 

mídia e nas grandes produções cinematográficas.  

Nas películas do NUDOC, nos quais, na perspectiva do Cinema Direto, 

era eleito um personagem que deveria ser acompanhado em suas atividades 

cotidianas, sabermos seus nomes, como o caso de Romão, e das personagens 

Bernadete, lavadeira de roupa que vive em condição de miséria na periferia de 

João Pessoa, abordada no filme Bernadete, de Graça Lira, de 1983; e o caso 

do senhor José, do filme Mestre de Obras, de Newton Araújo Jr., de 1981. Mas 

em muitos casos persiste a perspectiva de abordar o sujeito coletivo, e na 

coletividade a personagem é o povo em condições de risco social. 

Em Gadanho não sabemos os nomes dos depoentes, mas 

conseguimos territorializá-los em seus lugares sociais. Seja pelo conteúdo de 

seus depoimentos, seja pela linguagem apresentada. Os depoentes não 

aparecem, as imagens são de pessoas sem nomes e sem fala. Elas apenas 

catam lixo e algumas se manifestam para a câmera. As falas são de pessoas 

sem face conhecida. Seu rosto está ali entre aqueles catadores. Duas 

catadoras depõem. Uma mulher fala como foi parar ali: veio do interior e só 

encontrou aquele lugar para morar. No dia em que dá o depoimento havia 

improvisado um lugar para ficar, pois não pôde pagar o aluguel do barraco e 

teve que sair. Ela tem o lixo como o meio de vida e a outra depoente trabalha 

para ―quebrar o galho‖ ajudando o marido que trabalha fora.  

As vozes das catadoras falam de suas vivências, de quem sobrevive 

dali, não só conhecem, mas sobrevivem do lixo. Não trazem em seu discurso a 

crítica elaborada e nem apontam governo ou sociedade capitalista como 
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causadoras dessas mazelas. A dedicatória, a análise da socióloga e a 

denúncia de um depoente, mostram falas politizadas, que constroem um 

discurso e conhecimento acerca do tema diferente daqueles catadores, o que 

nos leva a refletir sobre a dimensão panfletária e de denúncia a que essa obra 

serviu. 

As visões podem se chocar. A questão da recepção diz respeito a 

dimensão subjetiva do espectador, que pode ser inclusive a do próprio catador. 

Um episódio interessante sobre essa questão foi a exibição desse 

documentário no Parque do Roger, onde ficava o lixão, em dezembro de 2006 

para a gravação do documentário Renovatório, de Chico Sales. Na exibição 

estavam presentes, inclusive, antigos catadores e um deles se reconhece nas 

cenas e a amigos. Seu discurso difere do discurso do filme, podemos entender 

a partir de questões econômicas, mas não se limitar a isso. Ao ver as imagens 

ele fala da falta que o lixo faz. O lixo não era tudo, mas era muito123. 

A partir dos filmes Gadanho e Imagens do Declínio e episódios como 

estes da gravação do documentário Renovatório e de Aruanda é possível 

refletir sobre o encontro de sujeitos de diferentes realidades, e como essas 

realidades são primordiais para a leitura de determinado tema ou na 

construção de representações e suas apropriações. A visão do outro, cineasta 

vendo e construindo discursos sobre suas personagens, e vice-versa, é uma 

dimensão subjetiva a ser ressaltada para o entendimento do filme. 

Aqueles que são filmados participam da construção de uma 

representação, que pode ou não estar em conformidade com a visão do 

realizador do filme. Em Gadanho, e mais fortemente utilizadas em Imagens do 

Declínio, vemos os sujeitos dos filmes exibindo-se para a câmera, no caso de 

Imagens do Declínio, toda a primeira parte do filme é em cima dessas imagens: 

a câmera percorrendo as personagens e as personagens acompanhando a 

câmera. Nessa sequência são mostradas muitas crianças. Algumas fazem 

caretas para a câmera, outras se exibem, desfilam, e a câmera as acompanha. 
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Algumas arrumadas pelos pais, e percebemos que é por conta da presença da 

filmagem naquele espaço. Outras, bem pequenas, andando sozinhas pelas 

ruas, outras nuas, e as cenas mostram sem pudor, sem querer esconder 

partes, desse corpo. As imagens documentais daquela realidade são cortadas 

e um outdoor da Coca-Cola é mostrado. Na cena seguinte uma mulher 

maquiada aparece deitada na cama bebendo o refrigerante e arrotando, 

anunciando um novo momento do filme. 

Elisa Cabral, dentro do NUDOC, foi uma das cineastas que defendia a 

possibilidade de experimentar com o Super 8 e com a linguagem documental e, 

assim, distanciar-se dos padrões clássicos do cinema. Em Televisões, de 1986, 

a realizadora reflete sobre a presença da televisão no meio rural e, 

principalmente, como as personagens se vêem no filme. Televisões incorpora 

as reflexões das personagens após estas assistirem o documentário. Elas 

falam como se perceberam na ―fita‖ e sobre a invisibilidade delas na TV, pois 

nem acreditavam que pessoas como elas pudessem ser filmadas. Elisa Cabral 

manifestava a preocupação de retornar aos locais de filmagens e apresentar o 

trabalho àqueles que foram tema de seus filmes. A preocupação com o outro 

foi constante em seu trabalho. No filme A Sagrada Família, de Everaldo 

Vasconcelos, de 1981, a preocupação com o outro é subvertida e amplia o 

entendimento sobre as preocupações do cineasta entender seu tema, que é ele 

próprio e sua própria família, e se apropriar do Cinema Direto. A subjetividade 

da câmera do cineasta em percorrer o cotidiano de sua família coloca outras 

perspectivas da mise-en-scène de quem é filmado e de quem filma.  

Os cineastas com as ―Super 8‖ em mãos buscaram enquadrar rostos 

que compunham a idéia de povo. Agora num novo contexto de produção e 

novas leituras sobre referencias de décadas passadas, mas que em muito se 

assemelham às buscas pelos rostos de Aruanda, Viramundo, Romeiros da 

Guia, entre outros documentários que são referência no documentário 

brasileiro. 

Nesse ínterim, as comparações e a defesa ferrenha ao Cinema Novo, 

dentro e fora das salas de aula e exibição, geraram o que Jomard chamou de 

―abjeção dos antigos‖, momento quando uma nova geração aprendeu à 
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desobedecer os clássicos124. A tradição documental passa a ser questionada e 

combatida ainda em fins dos anos 1970, e principalmente no início da década 

de 1980. A maior parte da produção cinematográfica do Super 8 paraibano, 

como já expresso, foi a de documentários. Mas foi com a própria câmera Super 

8 que algumas pessoas passaram a experimentar a ficção, colocando em 

cheque os ensinamentos e direcionamento para uma produção documental que 

era defendida no Departamento de Arte e Comunicação (DAC) da UFPB. Essa 

experimentação da ficção incomodou alguns da ―geração Aruanda‖, como seus 

defensores, então professores do DAC, como também os superoitistas que 

enveredaram pela produção de documentários.  

 A produção de ficção pelos superoitistas representou um novo momento 

para o cinema paraibano. Para Jomard, representou uma ruptura com uma 

tradição e um embate com seus representantes: 

  

Mais do que um corte, é uma ruptura mesmo, e isso para os 
defensores de um cinema, de uma linha da pureza documental. 
Essas pessoas, evidentemente, se sentiam muito incomodadas, eu 
diria talvez agredidas. Havia uma tradição sólida, muito forte, uma 
tradição cristalizada de um cinema feito por cineasta antropólogo ou 
etnólogo, da linha muito mais Aruanda, da matriz Aruanda do 
Linduarte... Pois quando surgiu essa coisa ficcional, a abertura para 
uma fantasia criadora, mistura de documento com ficção, gerando 
ficções mais audaciosas. Isso naturalmente bulia muito com as 
tradições do documentário, não só paraibano, mas nordestino, 
brasileiro125.  

 

Mais do que produzir ficções era preciso uma nova postura, uma 

identidade e códigos que diferenciassem esses cineastas, que contestasse as 

tradições e que marcasse posição nesse campo de disputas. A idéia de 

Cinema Indireto, as referências parodísticas ao Cinema Novo, os manifestos 

lançados pelos cineastas e escolhas temáticas são códigos concretos dotados 

de simbolismos que representam uma nova percepção sobre a sociedade e o 

cinema. O combate à tradição e suas convenções, entendidas como um velho 

conceito de fazer arte, como coloca Ismail Xavier, faz parte do percurso 

empreendido por novos artistas na afirmação de uma nova forma de se 
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relacionar com a arte que se configura em oposição aos clássicos126. O 

pensamento de Bourdieu sobre as rupturas na arte francesa em relação à 

tradição clássica no século XIX ajuda a entender as disputas entre artistas em 

outros contextos, guardando, claro, as especificidades de cada momento.  

 

Para explicar o facto de arte parecer encontrar nela própria o 
princípio e norma da sua transformação – como se a história 
estivesse no interior do sistema – não há necessidade de hipostasiar, 
como frequentemente se faz, as leis dessa evolução; se existe uma 
história propriamente artísticas, é, além do mais, porque os artistas e 
os seus produtos se acham objetivamente situados, pela sua 
pertença ao campo artístico, em relação aos outros artistas e os seus 
produtos e porque as rupturas mais propriamente estéticas com uma 
tradição artística tem sempre algo que ver com a posição relativa, 
naquele campo, dos que defendem esta tradição e dos que se 
esforçam por quebrá-la127. 

 

Reconhecendo que o contexto considerado por Bourdieu era o das 

artes francesas do século XIX, amplia-se o entendimento para analisar outras 

realidades artísticas. Esse quadro de contestação e rupturas também marcou o 

campo cinematográfico no contexto paraibano. No campo artístico os sujeitos 

que propõem o novo num campo já marcado por tradições buscam criar táticas 

e demarcar um lugar em oposição à tradição. Os superoitistas, ao se oporem 

aos cânones da tradição cinemanovista e documental, vão defender a 

liberdade nas escolhas da linguagem, dos temas, expressando a busca de 

liberdade de pensamento dentro da academia, evidenciando os conflitos 

vivenciados por essa geração. Conflitos, problemas e tensões vivenciados 

dentro de um novo campo.  

Neste sentido, foi publicado no ano de 1982, na revista portenha Cine 

Boletin, e intitulado Nosso Desejo, o manifesto escrito por Everaldo 

Vasconcelos, superoitista que transitou pelo NUDOC e Cena Independente, 

simbolizando novos desejos e que faz parte dessa experiência de conflitos. 

 

Acho que os nossos professores têm se instalado em nossas mentes 
impedindo que tentemos a ação experimental que desejamos, por 
que desejamos descobrir a nossa estética, queremos o nosso modo 
de pensar.há a possibilidade de nosso modo de pensar estar 
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completamente errado, que somos ingênuos pobres crianças e que 
já é muita ousadia admitir o contrário...Há um certo mal estar em 
nosso dia a dia de aprendizagem da realização cinematográfica. 
Queremos fazer filmes e não somente filmes de um determinado tipo. 
Estamos órfãos e não queremos estar sob a paternidade de 
ninguém. Não temos no nosso passado/presente as teorias de 
Eisenstein. O CINEMA NOVO128 tem cheiro de coisa velha. A 
revolução glauberiana é a idade da terra, porque esse é o Glauber do 
nosso cotidiano. Humberto Mauro o mais remoto ancestral. Estamos 
de baixo do tropicalismo, do udigrudI, do manifesto pornô, do 
carnaval, da canabis e tudo bem! Queremos ter a liberdade de falar à 
nossa maneira do nosso povo e país. Queremos colocar nos nossos 
filmes as nossas angústias. Lá vem a barca pegando fogo para a 
liberdade que se anuncia. Jaguaribe Carne. Não é possível salvar 
nada nem mesmo a alegria. Jomard Muniz de Brito. Minha cabeça 
dói. Caetano canta, Rita Lee canta, Gil canta. Porra! Não quero ser 
segunda edição129.  

 

 Pelo título desse manifesto percebemos o desejo de reivindicar e 

demarcar um território próprio de uma geração, assim como unir as suas 

vozes. Um território de novos desejos, com seus ícones localizados em 

décadas anteriores, mas diferentes e em oposição às referências por ele 

negadas, como o Cinema Novo, o que leva a refletir sobre o embate direto com 

a tradição documental defendida pela geração Aruanda, pelos seus defensores 

e pelos cineastas por eles formados.  

Um discurso de ruptura que faz uso da palavra escrita para afirmar um 

grupo dentro do campo cinematográfico. Ao pregar a ruptura, rompem com 

uma tradição, inserindo novos dados nessa tradição que remete a década de 

1960 e numa longa duração construída pela historiografia do cinema paraibano 

que narra a história do cinema local desde o século XIX. Essa historiografia 

ressignifica-se, refletindo, já contemporaneamente à produção e Super 8, as 

mudanças na forma de pensar e escrever a história do cinema paraibano.  

 O autor não traz diretamente a idéia de geração. Mas o seu manifesto 

traz elementos que jogam com a oposição entre ―aqueles‖ que representam o 

velho e ―aqueles‖ do qual o autor faz parte. Levando, assim, ao entendimento 

de geração, grupo ou movimento, visto que a forma como o discurso se 

apresenta, na primeira pessoa do plural, corrobora com essa idéia: (nós) 
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estamos, (nós) queremos; ou no possessivo, ―nossos‖ professores, ―nossos‖ 

desejos. 

O autor localiza as referências artísticas e culturais, cinematográficas e 

extra-cinematográficas, as quais são tomadas como legado para propor uma 

fundamentação estética para as realizações de sua geração. É preciso 

compreender contra qual situação no cinema paraibano os superoitistas que se 

lançaram para a ficção se voltou, e por quê. E, assim, entender o por quê do 

cinema novo e a linguagem do cinema documentário terem sido tomadas como 

referência e método por alguns superoitistas e criticadas por outros. Ao passo 

que Everaldo Vasconcelos revela a abjeção de um grupo a uma tradição 

cinemanovista, revela outras referências que ―guiaram‖ muitos dos 

superoitistas e as quais é possível traçar paralelos com essa produção, como o 

Tropicalismo e o Cinema Marginal ou Udigrudi. 

Nessa perspectiva são ressaltadas as dissonâncias entre o Cinema 

Novo e Marginal, que segundo Bernardet eram bem menos efetivas do que 

acreditamos, ―tanto entre as pessoas, como entre os filmes‖. Porém, apesar de 

aproximações, como o baixo custo das produções, ―precariedade técnica‖, 

continua-se ―mantendo os recortes Cinema Novo e Cinema Marginal, 

contemporâneos dos movimentos cinematográficos que designam. São ele que 

acabaram organizando nossa compreensão do cinema culto daqueles anos‖130. 

Essas designações tem sua razão de ser, pois integram as polêmicas da 

época. 

No caso do Super 8 paraibano esse recorte prevaleceu servindo de 

referenciais para a discussão e produção cinematográfica. Everaldo 

Vasconcelos, em seu manifesto, identifica essa nova produção a outras 

referências, como o Cinema Marginal e a Tropicália. E Jomard Muniz, identifica 

a geração dos superoitistas paraibano como pós-tropicalista. 

Ao proporem o novo, ao passarem a abordar o novo tema, a 

sexualidade, e a ficção como abordagem, os cineastas e críticos teciam 

comparações que recaíam diretamente no cinema outrora feito no estado e 

suas referências, buscando, assim, criar o caráter de novo em oposição ao 
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velho e justificar esses novos dados no cinema local. Dados que expressavam 

os problemas daquele momento e de importância desse grupo. Henrique 

Magalhães enxergava as questões existenciais como centrais nas 

preocupações da geração, diretamente em contraposição ao que foi o Cinema 

Novo131. 

O comentário de Gilberto Vasconcelos de que no cinema paraibano 

não havia beijo, narrado por Jomard Muniz132, expressa uma constatação que 

incomodava os superoitistas. Henrique Magalhães, Jomard Muniz, Alex 

Santos133, assim como outros cineastas, não encontraram a preocupação 

sobre as questões da sexualidade, assim como a figura da mulher, entre a 

produção paraibana anterior ao Super 8 e entre a produção daqueles que 

tinham como referência a ―geração Aruanda‖ e o cinema documentário. Sobre 

a questão da sexualidade no cinema nas décadas de 1960, Jomard Muniz 

coloca: 

 

a libido cinematográfica, nos anos 60, sobretudo no começo dos 
anos 60 na Paraíba, no ciclo de documentários, essa libido foi muito 
abafada pela consciência e conscientização dos problemas sociais, 
sócio-econômicos. Ao passo que na produção dos finais de 70 e 80 
me parece que com toda a influência de todo o movimento da 
tropicália, e é uma geração que pode ser chamada de pós-
tropicalista, pós tropicalista. Essa libido ela começa a ser provocada 
e se irradiar de uma maneira que ela não tem realmente limites. 
Então isso me parece uma contribuição muito positiva dos filmes que 
fazem a fricção do problema da sexualidade134. 

 

É preciso termos em mente que a sexualidade não fazia parte do 

universo de preocupações da geração documentarista de 1960. Os problemas 

eram outros. Como coloca Jomard Muniz, os problemas eram da ordem do 

econômico, numa abordagem sociológica. Como já expresso, essa perspectiva 

não ficou na década de 1960, ela foi tomada pelo NUDOC como referência 

central para sua produção. Ainda forte numa das vertentes de produção 

superoitistas as comparações recaiam sobre o engajamento dessas produções. 

Os cineastas que proclamaram a ruptura com os cânones acadêmicos 
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defendiam um olhar sobre outros temas e sobre outra perspectiva, que não a 

marxista, visto que esse estaria engessado e não cabia no novo contexto. Por 

outro lado, os superoitistas que versaram sobre os temas existencialistas e o 

cineguei, na sua perspectiva do desbunde, foram vistos como esvaziados de 

criticidade e engajamento político. 

Defendendo o curta-metragem como exercício da crítica cultural, 

Jomard Muniz colocava em prática a reflexão em torno do engajamento dos 

cineastas, bem como a defesa desse formato cinematográfico. ―A crítica da 

cultura enquanto crítica das ideologias dominantes‖ surgiria como um ponto de 

interrelação, e principalmente interrogação, entre o cinema e as Ciências 

Sociais. Porém, colocar em prática novamente esse exercício da crítica, teria 

que ser acompanhada de uma auto-crítica constante dos ―cineastas-cientistas‖. 

Em suas palavras 

 

Difícil e perigoso criticar – por dentro e pela raiz – nossa herança 
sócio-cultural auto-petulante, nossos mitos de um pretérito sempre 
militante, nossos projetos de transformação errante. Trocando em 
graúdos – como abalar (pelo menos) ou alterar (se possível) nossa 
formação bacharelesca-verbalista-petulante? Eis o nó das 
interrogações da crítica cultural135. 

 

 Ao olhar para a produção superoitista que versou sobre a temática da 

sexualidade, Jomard defendia que essa buscou lançar um olhar sobre a 

questão colocando em novos termos o engajamento, mas sem ―preocupação 

didatizante ou proselitista, sem nenhuma catequese‖136. O engajamento, 

embora criticado pelos novos cineastas quando das leituras às referências à 

produção dos anos 1960, principalmente as produções dos Centros Populares 

de Cultura – CPC‘s – e à produção documental do NUDOC, fazia parte das 

preocupações desses cineastas ao produzir filmes que buscariam romper com 

as barreiras dos preconceitos. Percebemos essa preocupação nas falas de 

Pedro Nunes, que ao apresentar seu filme Closes, defendia seu caráter de 

manifesto da sexualidade, e de que essa produção ajudaria a quebrar 

preconceitos sobre a homossexualidade. A mesma preocupação é expressa 

por Henrique Magalhães ao defender que eles, cineastas, deveriam fazer 
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filmes sobre o tema e quebrar com estereótipos construídos principalmente 

pela pornochanchada. Nesse ponto há uma aproximação aos ideais 

cinemanovistas, tal como no Cinema Novo, havia a crença no poder 

transformador do cinema. 

Ao proclamarem uma produção que lançasse novos olhares sobre o 

tema da sexualidade, mais especificamente da homossexualidade, com efeito, 

se traçavam comparações e pontos a serem distinguidos sobre produções que 

traziam uma visão negativa sobre as personagens homossexuais, como o caso 

da pornochanchada, uma produção que era apontada como aquela que 

deturpava a homossexualidade, e numa leitura ampliada, todo o sexo. A 

discussão levantada por Henrique Magalhães não concebia a pornochanchada 

como uma corrente do cinema brasileiro, mas como uma tendência que 

encontrou espaço no mercado e por isso mesmo era necessária uma 

discussão sobre esses filmes, visto o peso que eles tinham na sociedade. 

 

Os homossexuais também estão presentes em quase todas 
pornochanchadas. As pornochanchadas praticamente dominam o 
mercado do cinema brasileiro. Acusada de produto híbrido de um 
regime insuportável, filhas da censura oficial, tem em seus realizadores, 
a desculpa de que só dessa forma é possível tomar o mercado das 
companhias estrangeiras. O falso erotismo com promessas nunca 
realizadas, é constante na narrativa destas falsas obras de arte. Porém, 
colocá-las exclusivamente como produto desse sistema político, é 
esconder o complexo problema da cinematografia brasileira137.  

 

A repressão da sexualidade no cinema, principalmente o local, 

passou a ser denunciada, e a necessidade de uma nova produção 

proclamada.  

O mesmo filme que trouxe imagens da pobreza, no qual foi possível 

refletir sobre as referências aos documentários da década de 1960 e sobre o 

olhar dos cineastas sobre o outro, é o mesmo filme que tocará primeiro no 

tema da sexualidade no cinema paraibano, trazendo imagens de corpos 

desnudos e simulação de prazer sexual por algumas personagens, como 

também o primeiro filme que propôs uma abordagem diferente das até então 

abordadas no cinema paraibano. E a partir desse filme podermos perceber as 
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referências que passarão a marcar essa produção superoitista em João 

Pessoa. 

No universo estilístico e estético o filme revela a aproximação do 

experimentalismo superoitista, que ―sucedeu‖ o Cinema Marginal, mas que o 

tinha como uma das referências, com a poesia marginal do período. Une o 

documental e ficcional e mesmo havendo essa divisão a partir do aparecimento 

de um outdoor da Coca-Cola, percebemos que esses gêneros dialogam 

durante todo o filme.  

Os filmes de Jomard Muniz de Britto e Lauro Nascimento também são 

expressões do experimentalismo superoitista da Paraíba. Os focos e 

desfoques, enquadramentos que fogem do convencional, deformação das 

imagens, a fuga de uma linearidade temporal, composição do cenário com 

elementos carregados de simbolismos (ruínas, Coca-cola, sepulturas, 

pixações, banquetes, circo), o trabalho da alegoria (ponto que aproxima 

Cinema Marginal e Cinema Novo) e encenações performáticas, ou a 

teatralização da encenação, são elementos encontrados nesses filmes. 

Percebe-se também, o diálogo com o Tropicalismo, haja vista a 

presença do próprio Jomard Muniz no movimento tropicalista. Como também 

as referências dos filmes de Lauro Nascimento (Acanlanto Bestiale, Miserere 

Nobilis e Segunda Estação de uma Via Dolorosa) a estética tropicalista.  

As referências ao Cinema Novo também aparecem por meio da 

paródia, como no filme Paraíba Masculina, Feminina, Neutra, de Jomard Muniz 

de Britto, no qual um cangaceiro parodia com o filme Deus e o Diabo na Terra 

do Sol, de Glauber Rocha. Um cangaceiro ―híbrido‖, hora homem, hora mulher, 

chegando a reproduzir falas do filme de Glauber Rocha. Sobre a ―migração‖ 

das imagens fílmicas, Aumont vai dizer que 

 

as imagens do cinema não escapam ao destino habitual das 
imagens: migram como elas. São copiadas de filme para filme, 
retomadas, citadas, desfeitas para serem refeitas, reproduzidas, num 
jogo em que os seus valores de origem não cessam de ser 
interpelados138. 
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 A referência a Glauber Rocha tanto pode ser lida como uma crítica ao 

Cinema Novo, como se destina à outras leituras. A personagem cangaceira(o) 

é interpretada(o) por uma transformista, tecendo uma crítica a figura da 

―mulher-macho‖ que se faz presente no imaginário paraibano e acerca da 

mulher do estado. Bem como a crítica a figura da masculinidade ressaltada nas 

condutas masculinas. 

Esse comportamento fazia parte da identidade reivindicada por 

superoitistas em outros estados, como o Piauí, no qual os superoitistas 

mantiveram uma relação com Torquato Neto e sua produção, e Pernambuco, 

mas especificamente com o grupo ligado ao próprio Jomard Muniz, que não 

almejou a criação de um mercado para o Super 8 e atuou de forma 

independente. 

Baseado no DAC, de Newton Araújo Jr. e Música sem Preconceito, de 

Alberto Júnior são exemplos de filmes dessa produção superoitista que 

buscaram construir a idéia de um comportamento jovem e contestador. Juntos 

com os filmes que colocaram em cheque os papéis convencionais de gênero e 

identidades sexuais representaram novas atitudes e comportamentos, 

estritamente ligados a movimentos artísticos, bem como movimentos sociais, 

como os grupos de militância de gênero e sexuais, e que serviu de referência 

para os jovens, como também os experientes cineastas que estavam juntos a 

eles, de expressão das experiências e propostas de uma geração. Nas 

palavras de Everaldo Vasconcelos, a proposta seria expressar a própria 

geração ―com todos os conflitos e contradição‖. 
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2 TAMANHO TAMBÉM É DOCUMENTO139 OU O SUPER 8 COMO OBJETO 

CULTURAL: PERCURSOS E EMBATES 

 

O ano de 1979, marcante para a retomada do cinema paraibano com a 

bitola Super 8, também foi um marco na trajetória do Super 8 no Brasil. 

Excepcionalmente, neste ano, a Jornada Brasileira de Curta Metragem, feita 

desde sua primeira edição em Salvador, foi realizada em João Pessoa em sua 

oitava edição, e um dos embates que lá se travou foi em torno, justamente, da 

produção superoitista, que encontrava nessa Jornada um dos palcos mais 

importantes de exibição e discussão. 

Em seu estudo sobre os festivais e a defesa do curta metragem no 

Brasil, Miriam Alencar ressalta, às vésperas de 1978, uma possível 

democratização em torno das bitolas: a premiação da Jornada se daria, no ano 

de 1978 que entrava, ―independente de bitolas. Filmes em 35 mm, 16 mm e 

Super 8, serão julgados sob a mesma visão, competindo em igualdade de 

condições, valorizando-se o conteúdo, não o formato‖140. Essa democratização 

enxergada por Miriam Alencar só foi possível, justamente, até 1978.  

Ironicamente, a produção em Super 8 na Paraíba teve seu boom a 

partir da realização em João Pessoa da VIII Jornada Brasileira de Curta 

Metragem, edição que retirou o formato Super 8 de seu programa. Nas 

palavras de Jean-Claude Bernardet, ―a jornada degolou o palhaço‖, numa 

menção ao filme Jomard Muniz de Britto, O Palhaço Degolado. Bernardet 

entendia que a Jornada tinha o direito de apresentar o que quisesse, mas seria 

preciso que ela tivesse em mente que o que ela passava a apresentar não era 

apenas mais um panorama da produção nacional. Em suas palavras, a 

Jornada ―não apresenta mais um panorama do curta-metragem brasileiro; ela 

apresenta um panorama do curta 16 e 35 mm. Pois, quer queiram quer não os 

que não gostam de Super 8, ele existe e faz parte do panorama‖141. 

Ainda em seu balanço sobre a Jornada, Bernardet via essa medida de 

aparente caráter técnico como contribuidora para a marginalização cultural do 
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Nordeste, visto que a maior parte da produção fílmica que se dava àquela 

época na região era em Super 8.  

 

Isto é um golpe ótimo para o eixo Rio/São Paulo. Esta Jornada que 
sistematicamente emite palavras favoráveis à descentralização 
cultural e à regionalização, esta Jornada que começou baiana e 
nordestina, ao eliminar o Super 8, eliminou a quase totalidade da 
produção nordestina. Pois, quer gostem ou não os organizadores e 
conselheiros culturais da Jornada, a produção cinematográfica do 
Nordeste é em grande parte em Super 8. (...) E eliminar o Super 8, 
não é só eliminar a produção nordestina na sua quase totalidade, 
eliminar mais do que a quase totalidade dos filmes vivos, polêmicos, 
criativos que se fazem no Nordeste142. 

 

A crítica de Bernardet expressa os embates que se deram entre 

cineastas nordestinos e cineastas do eixo Rio-São Paulo, bem como os 

embates entre superoitistas e cineastas do 16 e 35 mm. Em seu balanço, Inimá 

Simões expôs o mal-estar vivenciado na Jornada devido esses embates: 

 

Um outro fato que quase provoca mal-estar foi um artigo publicado 
em jornal do Recife sob o título ―Jornada Sulista se instala em João 
Pessoa‖ respondido através de um documento da Associação Baiana 
de Cineastas Profissionais: Resultado: tudo contornado de acordo 
com o jeitinho brasileiro. Ou seja, foi apenas um motivo para alguns 
momentos de bom-humor. 
(...) Mas a observação sobre o caráter sulista da jornada, embora mal 
colocada no artigo provocativo, não deixa de ter algum sentido. A 
proporção é em média de 75 por cento favorável ao eixo Rio-São 
Paulo. (Só por curiosidade vai o registro: três quartos dos filmes 
paulistas foram exibidos em 16 mm, enquanto do lado carioca a 
proporção se repetia favorável ao 35 mm)143. 

 

Ao contrário da fala de Bernardet, o balanço de Simões não levava em 

consideração a retira do Super 8 do programa da Jornada, o que revela que 

cerne das preocupações naquele contexto para a parcela majoritária entre 

aqueles que ocupavam os espaços de debate do evento não era o Super 8. O 

próprio balanço de Bernardet aponta como esse fato não despertou a atenção 

dos demais participantes da Jornada: ―a 8ª Jornada aboliu o Super 8, o que 

não sensibilizou ninguém, a não ser os superoististas‖144. 
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Mesmo com a presença dos defensores do Super 8, o debate se 

centrou na defesa do curta-metragem, mas em seus formatos profissionais, 

que garantissem, de fato, a entrada do curta no mercado cinematográfico. 

Dentre os milímetros, o 35 mm já havia sido consagrado como o de melhor 

qualidade e tido como o padrão para o mercado e para as salas de exibições. 

A Jornada contava, inclusive, com uma comissão encarregada de 

estudar o mercado de 35 mm. Segundo Simões, a Comissão ―lembrou a função 

cultural, política e econômica do curta e sua função como elemento 

humanizador do ser social que ora enfrenta campanha sistemática de 

descrédito‖145.  

Essa defesa do curta expressa a preocupação com o espaço que o 

mesmo perdia com o não cumprimento da lei que tornava obrigatória a exibição 

de um curta-metragem nacional antes da exibição de um longa-metragem 

estrangeiro em salas comerciais de cinema quando da exibição de filme 

estrangeiro146, além de expressar a insatisfação dos realizadores com a falta 

de subsídios estatais para a produção cinematográfica brasileira. Visando 

contornar dificuldades na produção nacional, além de amenizar as críticas à 

concentração da produção no eixo Rio-São Paulo, a Jornada reforçava a 

defesa em torno do curta como forma de estimular o cinema brasileiro, além de 

descentralizar a produção.  

A Comissão para Descentralização e Regionalização da VIII Jornada 

―sugeriu prioridade para produção de curtas ao invés de alguns poucos longas‖, 

o que, para Comissão, significaria a ampliação de oportunidades para os 

cineastas locais. 

 

Isto significa no caso paraibano utilizar efetivamente as estruturas 
existentes, institucionais ou particulares e incentivar a organização 
de cooperativas, cineclubes produtores, procurando atrair os 
cineastas às diversas manifestações de organizações comunitárias, 
preservando a diversidade cultural e identidade regional. 

 

Se para o Super 8 a VIII Jornada foi um baque, para os cineastas 

paraibanos era a chance de tornar possível a retomada da produção local 
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como havia sido na década anterior, e nos moldes profissionais defendidos 

durante o evento. Ao passo que tece uma crítica do cenário atual da produção 

e do público local, Simões reforça a ideia em torno da tradição cinematográfica 

da Paraíba. Era esse cinema que deveria ser retomado no estado. 

 

Se a mudança para João Pessoa implicou na perda de um público 
fiel e participante dos debates acalorados após as exibições 
noturnas, por outro lado significou o reconhecimento da importância 
da Paraíba como tradicional centro produto de filmes documentários, 
entre ele País de São Saruê, A cabra na região semi-árida, Os 
homens do caranguejo, O Caçula, O que eu conto do sertão é isso, 
realização coletiva sobre a trajetória percorrida pelo algodão desde o 
plantio até a comercialização, e Aruanda, que estaria comemorando 
seu vigésimo aniversário147. 

 

A geração documentarista na Paraíba e aqueles que se reivindicavam 

como ―herdeiros‖ dessa geração estiveram à frente dessa empreitada e se 

valeram dos mecanismos institucionais visando transformar novamente o 

estado num pólo de produção cinematográfica por meio da criação do Núcleo 

de Documentação Cinematográfica, ligado à Universidade Federal da Paraíba, 

e do Atelier de Cinema Direto num convênio com o Museu do Homem de Paris 

e Associação Varan, devido a presença do documentarista Jean Rouch. 

Vale lembrar que o acordo de Rouch de incluir uma câmera 16 mm no 

pacote de criação do Atelier nunca foi cumprido e o NUDOC recebeu apenas 

câmeras e equipamentos para uma ilha de Super 8. Inclusive o Atelier ficou 

conhecido como Atelier de Cinema Super 8. Ensaiava-se, nesse momento, os 

embates que marcariam o período de atuação dos superoitistas e daqueles 

que, por falta de outra bitola, produziram em Super 8. 

Esse fato ocorrido, junto ao fato da Kodak ter anunciado pouco antes 

desse momento que não produziria mais equipamentos para o formato Super 

8, torna a experiência da Paraíba intrigante. Naquele contexto foram 

levantados vários questionamentos sobre o fato da UFPB adquirir esses 

equipamentos diante esse cenário que se configurava no mercado. Era 

praticamente consensual a visão de que o propósito de Jean Rouch era 

destinar esse material, que já não tinha espaço no mercado. Depois de tentar 

vender essa ideia da criação do Atelier de Cinema Direto em outros estados e 
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não ter obtido sucesso, Jean Rouch encontrou espaço na Paraíba em ocasião 

da VIII Jornada Brasileira de Curta Metragem. Mesmo a contragosto daqueles 

que defendiam a criação de um pólo de cinema profissional e semi-profissional 

na Paraíba, tomaria consistência uma produção superoitista no estado, bem 

como a defesa dessa bitola nesse campo marcado pela tradição 

cinematográfica que remonta à década de 1960. 

A VIII Jornada foi um momento importante para o cinema da Paraíba 

empreender uma defesa em torno do fazer cinematográfico que andava no 

campo espiritual, além de inaugurar novas disputas e defesas, por um lado, 

pelo cinema profissional e por um cinema comprometido socialmente com a 

região Nordeste, por meio do NUDOC, e, por outro, por um cinema que 

passava a abordar novas questões dentro do cinema local, a sexualidade. E se 

havia a alegação de que esse suporte vinha em decadência, quando se passa 

a produzir sistematicamente no estado, assistiu-se a defesa e a tentativa de 

levar adiante, por parte da Cena Independente, a valorização da bitola Super 8. 

De ambos os lados a produção se configurou por meio dos curtas metragens, 

porém, a defesa dessa metragem se deu de forma tímida, com poucas 

manifestações, como no artigo de Jomard Muniz de Britto, intitulado O curta-

metragem como exercício da crítica cultural148. 

A fala de Linduarte Noronha, na qual ele afirma não conhecer os filmes 

―dos novos valores paraibanos‖, apenas ter ouvido falar deles, era a expressão 

de uma recepção nada aprazível aos cineastas superoitistas e seus filmes. 

Essa guerra de representações em torno do que é Cinema é sintomático dos 

embates ocorridos nesse campo cinematográfico. 

A imprensa era um campo profícuo para o debate em torno do cinema, 

e a crítica cinematográfica é fundamental para entender as apropriações 

acerca da produção superoitista. O pensamento que representava a tradição 

do cinema paraibano, não encontrando meios de produção profissionais, 

empreendeu suas críticas no campo da escrita ou por meio das discussões nas 

Mostras e no meio acadêmico. A imprensa paraibana era marcada por uma 

tradição na crítica cinematográfica e esses lugares eram ocupados pelos 

cineastas e entusiastas do cinema paraibano desde meados dos anos 1950. 
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É preciso compreender a crítica paraibana dentro de uma visão e um 

período mais amplo, numa cultura cinematográfica constituída décadas antes, 

no período em que se gestam novas sensibilidades no cinema nacional. A 

partir do final dos anos 1950 e início dos anos 1960, as formas de experimentar 

o cinema passaria pelo prazer da leitura. Período no qual surgem as primeiras 

publicações sobre o cinema brasileiro nos moldes do que se passou a 

conceber como crítica cinematográfica. 

Como coloca Meize Lucas, 

 

O jornal, especialmente nas grandes capitais, passou também a 
funcionar a partir de meados dos anos 50 como um locus privilegiado de 
interlocução das pessoas ligadas ao cinema e um espaço em que se 
constituía uma cultura cinematográfica em novos termos. Ele ampliou a 
comunidade de leitores especializada na cultura cinematográfica, 
tornou-se veículo de expressão dos realizadores (diretores, produtores, 
técnicos), disseminou uma nova percepção do que seria o cinema, 
permitiu o acesso a uma literatura disponível somente em língua 
estrangeira através da tradução de textos de teóricos e estudiosos de 
renome internacional e, por fim, abriu espaço para matérias que 
tratavam dos problemas da realização e da circulação da produção 
nacional149. 

 

A crítica cinematográfica paraibana do final da década de 1970 e início 

de 1980 era fortemente marcada pela presença de críticos ligados ao ciclo do 

cinema documentário da década de 1960 e muitos deles já se arranjavam em 

cineclubes desde a década de 1950 organizados pela Igreja Católica150 e a 

partir de 1955 passaram a instituir a Associação de Críticos Cinematográficos 

da Paraíba (ACCP)151. Esses críticos ocupavam as páginas de cultura e 

entretenimento dos jornais de grande circulação da Paraíba e que davam 

abertura ao debate sobre o cinema local, como o Correio da Paraíba, o jornal O 

Norte e, principalmente, por meio do jornal estatal, A União, e de seu 

suplemento quinzenal, o caderno de artes intitulado Correio das Artes. 

Afora as críticas cinematográficas, encontramos uma série de 

reportagens sobre o cinema local e, com o passar dos anos e a estagnação na 
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produção paraibana, o que assistamos é o tom satírico do cinema espiritual. 

Foi no final da década de 1970 que as páginas dos jornais voltaram a ser 

povoadas pelos escritos dos cineastas paraibanos, porém, longe da agitação 

das duas décadas anteriores. 

Se por um lado tínhamos uma crítica com uma concepção enraizada 

na tradição gestada nos anos 1950 e 1960, do outro tínhamos uma crítica que 

voltava seus interesses nos filmes do circuito comercial. E foi de forma tímida 

que a imprensa paraibana passou a dar atenção à produção superoitista. 

Nesse período os escritos aparecem com um tom de balanço histórico 

da produção paraibana e é nesse sentido que as críticas ao Super 8 surgem. A 

atenção dispensada ao Super 8 revela desinteresse e ressentimentos, seja 

com uma visão de que a produção contemporânea significava um retrocesso 

ou fazendo pequenas menções ao Super 8 nesses balanços históricos, seja 

por meio dos silêncios que nem davam crédito e ignoravam a produção 

superoitista, focando apenas no enaltecimento de uma produção de outrora 

que serviria de estímulo para uma retomada que ainda teria que se dar. 

O documentário Cinema Paraibano: 20 anos (1983), de Manfredo 

Caldas, que ganhou o prêmio de melhor documentário na Jornada Brasileira de 

Curta Metragem de 1983, ao fazer um panorama histórico do cinema 

paraibano, não aborda a produção contemporânea, o que acabou gerando 

alguns protestos dos superoitistas, que acusaram o documentário de 

―discriminação por enfocar apenas o trabalho de Linduarte, Vladimir, João 

Ramiro, Jurandy e Ipojuca Pontes‖152. O crítico Sílvio Osias saiu em defesa do 

documentário ressaltando que o ―terceiro surto‖ representava ―um retrocesso 

em relação à das décadas anteriores‖ e, seguindo a mesma linha de 

pensamento, o crítico Antônio Barreto Neto expressou que Manfredo Caldas 

acertara na seleção; em suas palavras: 

 

Embora peque pela omissão do trabalho de Machado Bittencourt, o 
documentário de Manfredo, que pretende (e confessa isso) fazer 
uma história do cinema paraibano nesses 20 anos, sintetiza 
realmente o que de mais significativo foi feito no Estado, nesse 
período, em termos de cinema153. 

                                                 
152

 BARRETO NETO, Antônio. Cinema na Paraíba – uma árdua batalha de 20 anos. In: Correio 
das Artes. João Pessoa, 4 de setembro de 1983, p. 7. 
153

 Id. Ibidem., p. 7. 



115 

 

 

Apesar de defender o ciclo iniciado por Aruanda, Antônio Barreto não 

relega a culpa da situação atual do cinema local apenas aos ―jovens cineastas‖, 

mas a toda ―estagnação cultural em que mergulha a Paraíba‖, refletida no 

fechamento de casas de exibição, no desaparecimento da crítica diária nos 

jornais e na falta de circulação de boas revistas. No entanto, não diminui suas 

críticas à nova geração. Antônio Barreto fala de um lugar demarcado por uma 

vivência cinematográfica gestada na década de 1950 e que abarca diversas 

esferas, desde a produção, até a escrita. Vivência esta, ainda segundo o autor, 

que faltaria aos superoitistas. Em suas palavras: 

 

É esse pensamento cinematográfico que está faltando agora. A 
maioria dos jovens cineastas atuais, além de trabalhar na 
limitadíssima bitola Super-8, não vêm da cultura cinematográfica 
para o cinema. Vêm do teatro, da literatura, das artes plásticas, da 
publicidade. Quando muito, passam pela cadeira de Cinema dos 
cursos de Comunicação. Falta-lhes, com raras exceções, aquela 
intimidade com a linguagem do cinema que tinham os jovens 
cineastas de ontem154. 

 

O tipo de vivência cinematográfica representada pelas palavras de 

Antônio Barreto ia de encontro as práticas e representações culturais 

construídas pelos superoitistas que defendiam uma cena independente, 

principalmente quanto ao cinema comercial, bem como com a articulação com 

a poesia, o teatro, os movimentos sociais e a vontade de ―se rebelar contra a 

moral sexual‖ que se fazia forte na ―província‖155. 

Nesse processo, nem todos que produziram com o Super 8 

empreendiam a defesa da bitola. Existia, principalmente entre os que 

produziram via NUDOC, aqueles que viam o Super 8 como uma bitola de 

transição para o 16 e para o 35 mm, e se produziam nessa bitola, era por força 

das circunstâncias impostas ao NUDOC. 
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Nesse processo de validação cultural, porém, longe de criar uma 

escola estética, esses superoitistas procuraram unir ―trincheiras invisíveis‖156 

existentes a partir de ―mecanismos sociais de exclusão‖ que se davam social e 

artisticamente. Quem defendia o Super 8, e que concebia uma identidade 

superoitista, percebia ali muito mais que um fazer cinematográfico com uma 

bitola diferente, mas uma nova atitude cinematográfica que passava pela 

defesa de uma produção independente das instâncias institucionais e de um 

circuito de circulação alternativo, por meio de divulgação com fanzines, 

filipetas, jornais alternativos e exibição em sindicatos, periferia e mostras 

independentes. 

Porém, é preciso ponderar essa visão defendida pelos superoitistas e 

observar que nesse percurso, seus interesses e posicionamentos perpassavam 

os espaços instituídos e marcados pela tradição, como a imprensa e a 

Universidade, com publicações ou se valendo do suporte técnico e institucional. 

A Universidade e a imprensa local foram catalisando, direta e indiretamente, 

esse debate. Ou, em outro sentido, os superoitistas foram capitaneando 

espaços nesses lugares. Inserir-se e disputar esses espaços fazia parte desse 

processo de validação cultural. 

Mesmo com esse novo surto de produção de filmes no estado e a 

inserção de novos sujeitos na imprensa escrevendo sobre cinema, esses 

escritos não ocuparam o mesmo espaço de outrora. As críticas já não saiam 

diariamente, nem tampouco artigos que discutiam o fazer cinematográfico. O 

que encontramos são séries de matérias jornalísticas que promoviam os filmes 

e divulgavam seus lançamentos, suas exibições e os eventos relacionados ao 

superoitismo, como Mostras e debates. Os filmes que mais se destacavam 

ganhavam notas com sinopse, divulgação das exibições e estrelas que 

buscavam classificar as obras: Closes (1982), de Pedro Nunes, chegou a 

ganhar três ―estrelas‖ e ser divulgado durante vários dias do mês de julho de 

1982. Mesmo não tendo o mesmo caráter empreendido décadas antes pela 

crítica cinematográfica paraibana, esse processo colocou em evidência o Super 
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8 e, por meio dos superoitistas e seus simpatizantes, foi também um processo 

de afirmação dessa produção por meio da escrita. 

Esse processo de validação cultural ainda passaria, além da inserção 

na imprensa, pela circulação das obras, pela formação de espectadores e, na 

defesa tanto da bitola, como dos temas ligados à sexualidade, pelo embate 

contra o que consideravam imanentes do conservadorismo e da repressão 

social e política. Era o empenho em torno da defesa de um pequeno formato 

amador, um dos menores do mundo que, na descrição de Clóvis Molinari Jr., é 

―do tamanho da unha do dedo mindinho, pouco mais espesso que a asa de 

uma borboleta‖157. Um movimento que bradava que tamanho, nesse caso, era 

documento. 

 

 

2.1 A animação cultural e a Cena Independente: mostras, exibições e 

cineclubes  

 

Se durante a VIII Jornada Brasileira de Curta-Metragem o Super 8 

sofreu uma derrota com a sua retirada do programa, foi a partir dela que a 

produção cinematográfica da Paraíba começou a se redesenhar. A Jornada 

ajudou a reunir diversos sujeitos interessados em rearticular o cinema local. 

Desse movimento saíram aqueles que se empenharam em promover o Super 8 

na Paraíba. 

No processo de estímulo ao uso da bitola e promoção dos filmes Super 

8, começou a se pronunciar um movimento denominado animação cultural.  

Esse termo foi cunhado pelos próprios superoitistas e demais sujeitos 

envolvidos nesse cenário artístico que se reivindicava independente. Tal 

movimento se referia à busca de articulação da produção, circulação, debates 

e, principalmente, afirmação desse fazer cinematográfico. 

O processo de animação cultural tinha um propósito político definido e 

que passava pela afirmação do cinema paraibano, em especial, o Super 8. O 

trabalho de veiculação das obras colocava em evidência uma questão central 
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para o cenário cultural do estado: haveria na Paraíba um público ―sedento‖ pelo 

cinema local e por um cinema com temática homoerótica? 

Apesar de articular estudantes, cineastas, críticos, artistas, e dos 

relatos sobre as exibições e mostras estarem lotadas, a Paraíba, na visão dos 

superoitistas, ainda carecia de público para o seu cinema e, nesse propósito, 

seria necessário formar uma comunidade de espectadores, principalmente no 

sentido de transitar e promover os filmes paraibanos fora do circuito 

universitário, em comunidades periféricas da cidade, sindicatos, associações e 

escolas secundárias. 

Nesse sentido, os cineastas promoviam cursos de iniciação ao cinema, 

debates com os espectadores após as exibições dos filmes, publicavam notas 

e artigos em jornais e refletiam a relação público-filme. Porém, alguns desses 

realizadores partiam de uma visão demarcada do tipo ideal de espectador para 

o cinema paraibano. Para Pedro Nunes, por exemplo, esse indivíduo deveria 

―assumir uma postura crítica de espectador ativo, e não meramente um sujeito 

contemplativo diante das mensagens apresentadas‖158. Visão que corroboraria 

com a defendida por João Silvério Trevisan em ocasião de sua participação na 

II Mostra de Cinema Independente, realizado em João Pessoa, em 1981, no 

qual ele defendia que a ―proposta do Cinema Marginal não se detinha ao 

consumo, mas levar o espectador a pensar, a questionar a própria proposta, 

emitindo cada um o seu próprio ponto de interpretação‖159. 

Temos a concepção do tipo de espectador ideal, na qual também se 

articula a concepção de um cinema alternativo aos interesses mercadológicos 

e institucionais. Porém, pouco sabemos desse espectador e de como o mesmo 

se apropriava dos filmes. O espectador que emerge desse período é aquele 

que circulava nos espaços acadêmicos, e não aqueles da periferia e do 

sindicato. Os mesmos aparecem a partir do olhar dos próprios cineastas por 

meio de relatos sobre o público das mostras e das exibições, como a multidão 

que ansiava pela estréia do filme Esperando João (1981), de Jomard Muniz de 

Britto, ou como expresso em chamadas da imprensa escrita: 
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Muito concorrida, termina a II Mostra de Cinema em J.P. 

(Coluna ―Tela e Palco‖, por Alex Santos. O Norte, 21 de novembro de 1981) 

 

Aumenta o público do cinema marginal 

(Questão de Ordem. Nº 6. João Pessoa, dezembro de 1981) 

 

Ou ainda por meio da documentação da repercussão do filme Closes 

junto a alguns espectadores após a sua estréia, como relata matéria do Jornal 

Grafitti: 

 

O filme repercutiu favoravelmente nas pessoas e este agrado está 
documentado num levantamento de opiniões dadas por escrito pelo 
público. (...) ―Não teve nada de chocante, foi tudo lindo, disse um 
espectador, complementado por outro que afirmou: é um filme que 
ultrapassa as barreiras sociais, levantando a cada momento uma 
bandeira de luta‖. Outro espectador acha que ―são profundamente 
humanos os depoimentos díspares que mostram o ponto em que 
estamos socialmente no tocante à sexualidade‖160. 

 

 Podemos perceber que, tanto nos títulos das matérias, quanto nos 

relatos, é central a defesa do tema da sexualidade, bem como a defesa desse 

cinema que estava fazendo o público paraibano voltar a ter interesse pela 

cinematografia local. E os depoimentos dos espectadores são tomados para 

afirmar e dar um valor à obra. Os registros que nos chegam sobre esse sujeito 

o apresentam conforme os interesses dos cineastas, tanto na afirmação das 

obras, como na afirmação dessa concepção de espectador.  

Sobre as primeiras exibições de Closes, Pedro Nunes relata o 

comportamento de uma das espectadoras como fundamental para a 

reelaboração do seu filme e como um fato relevante desse processo de 

animação cultural: 

 

o filme Closes teve tomadas incluídas após sua apresentação 
pública. Nos debates notou-se que a presença da mulher era muito 
pequena no filme, isso em relação aos depoimentos masculinos 
sobre a sexualidade. Novas tomadas foram feitas incluindo o 
depoimento de uma feminista do grupo ―Maria Mulher161. 
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O espectador nos chega a partir do recorte dado pelos cineastas, 

porém esse movimento nos faz perceber um novo postulado sobre o filme e a 

prática de exibição, evidenciando as possibilidades de a obra deixar seu lugar 

de origem e ganhar novos significados. Podemos nos reportar novamente ao 

episódio da exibição do filme Gadanho (1979), de Pedro Nunes e João de 

Lima, quando da gravação do documentário Renovatório (2005), de Chiquinho 

Sales, para perceber a invenção de novos significados sobre as obras. Se não 

temos o depoimento dos espectadores à época de seu lançamento, temos hoje 

um confronto de visões acerca do tema. De um lado o filme fazendo a denúncia 

da precariedade do aterro sanitário e dos catadores de lixo, de outro o 

espectador que entende o lixo como um meio de sobrevivência. Episódio 

revelador sobre as formas de apropriações da obra de arte. 

Num movimento de afirmação do Super 8 enquanto objeto cultural, 

num cenário marcado pelo poder das salas comerciais, de diminuição de 

espaço para a bitola nas Mostras, de falta de incentivo ao curta metragem, ao 

cinema nacional e local, era necessário mostrar que era possível formar um 

público para o cinema paraibano. A afirmação do Super 8 passava por esses 

espectadores. 

A intenção de ―formar espectadores‖ para esse cinema fora dos 

espaços institucionais da universidade revela outra proposta, uma atitude 

cinematográfica que denuncia as práticas de acesso aos bens culturais. A ida 

para a periferia, nesse processo de animação cultural, era defendida como uma 

atitude contra cultural que buscava a dessacralização da arte e do cinema e 

tirá-la dos espaços tradicionais de circulação. 

Esse processo de dessacralização, que já começara com outros 

artistas, como Hélio Oiticica, Andy Warhol, como coloca Kleinsorgen, ou com 

os cineastas amadores na década de 1960 e 1970, desencadeou ―uma série de 

transformações na definição de papéis tais como artista, obra e público‖162, 

numa relação que transbordava as fronteiras desses elementos. Analisando os 

filmes e vídeos pessoais, concebidos como descendentes diretos de uma 

cinematografia experimental, em especial a produzida em Super 8, Kleinsorgen 

coloca: 
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Assim, na mesma época em que Bourdieu pioneiramente chamava a 
atenção para o caráter arbitrário do ―gosto‖, da cultura legítima, 
alguns artistas atiravam-se invariavelmente na marginalidade para 
fundir museu e rua; arte e cotidiano; obra e platéia; celebridade e 
anonimato; artes plásticas; cinema; poesia e música. Enormes 
batalhas políticas invisíveis foram travadas num terreno que 
perpetuamente subjuga categorias como a expressão individual e 
identidade ao lazer capitalista da família nuclear burguesa e a uma 
arte pós moderna supostamente niilista. É como se a zona 
―intermediária‖ compreendida entre as instâncias de legitimação 
cultural (universidades, academias, bibliotecas, museus, teatros) e o 
lazer desprovido de qualquer outra intenção prévia constituísse um 
interdito ao homem comum (aquele que não é necessariamente 
político ou esteta)163. 

 

Lembramos da defesa do Cinevivendo, de Jomard Muniz de Britto, que 

concebia um fazer cinematográfico que extrapolaria o cotidiano e articularia 

vários sujeitos no universo artístico. Um projeto gestado num contexto no qual 

o cineasta estava envolvido antes mesmo do boom do Super 8 na Paraíba. 

Sobre esse contexto, Kleinsorgen coloca: 

 
A recorrente colaboração de personalidades as mais variadas no 
contexto contracultural das décadas de 60 e 70 (amigos, amantes, 
parentes, artistas plásticos, poetas, escritores e cineastas) 
transbordou as fronteiras entre as artes e seus movimentos 
correspondentes (Neoconcretismo; Tropicália; Cinema Novo; Cinema 
Marginal, etc.), realçando, assim, o projeto comum de exploração de 
uma linguagem artística mais pessoal que massificada e - como 
alternativa aos conceitos universais de razão e de beleza - mais 
atrelada ao cotidiano164. 

 
No processo de produção e circulação dos filmes Super 8, as redes 

criadas entre artistas tiveram um papel preponderante, seja na circulação 

desses filmes entre amigos, seja numa rede de ajuda mútua na realização dos 

mesmos. Como por exemplo, vemos o diretor e professor Lauro Nascimento 

atuando nos filmes do Jomard Muniz de Britto, no Closes, no Era vermelho o 

seu batom, de Henrique Magalhães, assistimos Perequeté, personagem central 

do documentário que leva o seu nome, também atuando nos filmes de Jomard 

Muniz. A coluna cultural Vamos Comer Teatro, do jornal O Norte, em 21 de 

novembro de 1981, chegou a se referir a esses sujeitos como ―família Super 8‖, 
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ao relatar o apoio da Universidade Federal da Paraíba ao superoitistas para a 

realização da II Mostra de Cinema Independente. 

A animação cultural também propiciava um diálogo com outras 

expressões e produções que pautavam o debate da sexualidade e da 

marginalidade. Numa relação mais estreita com a poesia dita marginal, houve 

uma articulação com poetas populares, como Eulajose Dias e Caixa D‘Água, 

que participavam dos filmes com suas composições ou com depoimentos. 

Também na música, com o Jaguaribe Carne, que pregava uma ―guerrilha 

cultural‖ dentro da cidade e chegando a ser tema dos filmes Pedro Osmar em 

carne e osso (1983), de Otávio Maia e Quando um bairro não se cala (1983), 

de Marcus Vilar, que aborda esse movimento musical no bairro de Jaguaribe. 

Além dos debates travados dentro do próprio campo cinematográfico, 

foi por meio desse processo de animação cultural que os superoitistas 

estabeleceram relações com movimentos e fóruns que discutiam a sexualidade 

nesse momento, como o movimento gay e o movimento feminista. Esses 

grupos não eram apenas espectadores ou temas, colocavam-se como parte 

ativa nesse processo, que acabava por articular movimento político, arte e 

novos códigos de representação identitária. 

Nesse sentido, promovia-se, direta ou indiretamente, a reflexão em 

torno dos processos de constituição desses grupos e suas disputas por novos 

lugares políticos, bem como ajudavam a forjar uma identidade para cada um 

deles. De forma direta, para além da defesa do Super 8, o movimento de 

animação cultural também se caracterizou por uma política da visibilidade e da 

afirmação homossexual. 

Entre os espaços privilegiados de discussão em torno dessas 

temáticas e do cinema paraibano estavam os cineclubes, que seriam espaços 

regulares para debate e formação de espectadores para o cinema local. Nesse 

contexto houve a rearticulação de cineclubes na Paraíba, como o Cartaz de 

Cinema, o Filipéia, o Cineclube do SESC e o Cineclube Oficina Literária na 

capital, e os cineclubes Ruy Guerra, em Campina Grande, e o Vladimir 

Carvalho, em Cajazeiras. Dentre estes, o Cartaz de Cinema, por exemplo, 

focou na exibição de longas-metragens precedidos pela exibição de curtas da 
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―nova geração‖165, enquanto o Filipéia focava na exibição e debates de filmes 

da geração de 1960. 

Porém, a reativação dos cineclubes na Paraíba haveria de despertar 

comparações com o movimento cineclubista que despontou no estado em 

meados da década de 1950 e que reuniu vários dos cineastas que apareceram 

no cenário local e nacional na década de 1960. Para Antônio Barreto Neto, 

apesar de está em reativação, esse movimento cineclubista nem de longe 

lembrava o dos anos 1960166. Se de fato a experiência cineclubista vivenciada 

no contexto da produção superoitista não teve o peso de outrora, é preciso 

reconhecer que ela foi fundamental para a vivência cinematográfica e para o 

debate do cinema local e suas temáticas. 

No entanto, o Super 8 na Paraíba proporcionou uma nova experiência 

para a cultura cinematográfica justamente a partir da experiência com a 

realização da VIII Jornada Brasileira de Curta Metragem realizada na capital. 

No ano seguinte, em 1980, cineastas motivados pelo uso da bitola Super 8 e 

assistindo a retomada de uma produção de cinema no estado, passaram a 

reivindicar espaços para a exibição de suas obras. 

Nacionalmente, os debates travados em torno das Mostras, Festivas e 

Jornadas, ressaltavam esses espaços de exibições como privilegiados para a 

circulação dos produtos cinematográficos nacional, em especial o curta-

metragem, ante a falta de espaço para esses produtos nas salas de cinema 

comerciais. Num primeiro momento, o Super 8 é tomado como aliado na 

defesa do curta-metragem, devido a necessidade de angariar simpatizantes, 

organizar políticas e criar ações, além de fortalecer as existentes, na promoção 

dessa metragem. Num segundo momento, os superoitistas foram alijados 

desse processo e o Super 8 passou a enfrentar restrições para participar de 

alguns festivais. 

Na Paraíba, porém, os superoistas tomaram esse formato de evento 

para a promoção de suas obras e, percebendo essa perda de espaço nas 

grandes mostras, bem como o declínio das mostras específicas da bitola, foi 

organizada a I Jornada Paraibana do Super 8. Dessa Jornada nasceu a 

necessidade de dar prosseguimento a essa empreitada, bem como ampliá-la.  
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Entre os dias 17 e 22 de novembro de 1981, a Oficina de Comunicação 

do curso de Comunicação Social da UFPB, promoveu a II Mostra de Cinema 

Independente, que alcançou grande repercussão na imprensa local e motivou a 

realização de vários filmes, bem como se configurou no principal espaço de 

exibição e debate do Super 8 paraibano. 

A II Mostra tinha entre os seus objetivos, reunir realizadores e 

cineclubistas do Nordeste; exibir os filmes dos realizadores convidados; discutir 

o cinema independente ―em seus variados aspectos‖, principalmente as 

alternativas de mercado e ―questionar a produção cinematográfica 

independente a nível de Nordeste e particularmente Paraíba‖167. 

Houve uma ampla divulgação da II Mostra na imprensa local, antes e 

durante a realização, bem como o balanço do evento. E o que se percebia era 

a promoção do ―cinema marginal‖ e o destaque para filmes como Perequeté 

(1981), de Bertrand Lira e A lua luta por Lula (1981), realização pernambucana 

de Jomard Muniz de Britto.  

Na promoção do cinema independente se debateu, além da formação 

de um público para esse cinema, o lugar dado a essas produções dentro do 

campo cinematográfico, estabelecendo-se duras críticas ao cinema comercial e 

ao Cinema Novo, que se colocava como ―‗uma metralhadora a serviço da 

Revolução Cultural‘, quando a nível de produção era totalmente dependente do 

sistema que combatia‖168. A II Mostra fazia reverberar os embates que se 

davam em outros espaços da cinematografia paraibana e a busca de afirmação 

da produção superoitista. 

Em 1982 o Super 8 ganhou um novo espaço, já reivindicado há alguns 

anos, para a exibição e debate dos filmes. O Festival de Artes de Areia, na 

cidade do interior do estado que dava nome ao Festival, abriu espaço para os 

filmes Super 8 em sua mostra de cinema. Por outro lado, a III Mostra de 

Cinema Independente começava a enfrentar dificuldades, mas mesmo com 

problemas econômicos, foi realizada. 

O ano de 1983 foi marcado pela realização da I Mostra de cinema em 

Patos, cidade do sertão paraibano, porém, na capital, a IV Mostra de Cinema 
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Independente assistia o declínio do público e a abertura de espaço para a 

Mostra de Vídeo.  

Essas Mostras não tiveram caráter competitivo, configuravam-se como 

espaços de exibições e debates, bem como lugar para a realização de 

performances, leituras de manifestos, declamações de poemas, criando um 

cenário de diálogo entre diversas manifestações artísticas. Esses circuitos vão 

reafirmar a reapropriação do Super 8, antes associado ao âmbito familiar e 

privado, enquanto objeto cinematográfico. 

No conjunto, esses circuitos de exibição acabavam gerando polêmicas 

e criando tensões entre as gerações do cinema paraibano. Também se 

verificou a tensão entre os realizadores, e demais envolvidos com a 

cinematografia paraibana, contra os setores conservadores da sociedade, bem 

como contra os órgãos representativos do regime civil militar. Nesse processo, 

a experiência representacional da homossexualidade, ao lado das 

representações da própria bitola, se tornou ponto central nesses conflitos. 

 

 

2.2 Sexo e Cinema em tempos de repressão 

 

Na noite do dia 17 de novembro de 1981, a numerosa platéia que 

prestigiava a abertura da II Mostra de Cinema Independente no auditório do 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

(IAPAS), foi surpreendida com a invasão do espaço por quatro agentes da 

Polícia Federal, todos armados com metralhadoras, revólveres e bombas de 

gás. A invasão teria ocorrido no momento em que o professor Cirilo Rodrigues, 

coordenador do curso de Comunicação Social da UFPB, proferia o discurso de 

abertura. Segundo os jornais que noticiaram o ocorrido, os agentes federais 

alegaram que os filmes não haviam passado pela censura, logo os Super 8 não 

teriam autorização para serem exibidos e seriam vetados. 

O evento foi precedido por ampla divulgação da imprensa local por 

meio dos jornais impressos e de programas de rádio, além das estratégias 

próprias de divulgação do evento, como filipetas, cartazes, notas e jornais 

independentes, o que teria despertado não só a atenção do público, mas 

também dos órgãos ligados à censura. Naquela noite os filmes programados 
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para abrir a Mostra, Perequeté, de Bertrand Lira, Achados e perdidos, de Celso 

Marconi, Imagens do declínio, também de Bertrand Lira com Torquato Joel, A 

lua luta por Lula, de Jomard Muniz de Britto, e Canto do povo de um lugar e 

Maria, de Henrique Magalhães, não foram exibidos, porém, os participantes 

deram início aos debates e durante o coquetel voltaram a ser surpreendidos 

com a invasão dos agentes da Polícia que buscou dispersar o público presente 

e, segundo Pedro Nunes, com bastante violência, espancando professores e 

estudantes, rasgando cartazes, quebrando garrafas e usando gás 

lacrimogêneo169. Contrapondo o relato de Pedro Nunes, o agente Edson Costa 

Lopes, dizia que a denúncia propagandeada pelos jornais era infundada e que 

nenhum policial se dirigiu armado ao local da Mostra170. Nos dias seguintes a 

imprensa local e diversos seguimentos organizados da sociedade e, 

principalmente, a Mostra, experimentaram uma profusão de debates em torno 

do fato.  

Esse acontecimento, em especial os debates em torno do mesmo, 

revela novas camadas em torno das disputas políticas e sociais que marcavam 

o cenário artístico do estado, bem como os embates que se davam na cultura 

cinematográfica paraibana. A repercussão da invasão da Polícia foi apropriada 

de diversas maneiras pelos superoitistas, pelos críticos cinematográficos e 

pelos sujeitos e grupos políticos, como sindicatos, associações e figuras 

políticas do estado. 

Os organizadores tomaram proveito do episódio para propagandear 

ainda mais a Mostra e atrair o público, segundo relatam, a estratégia teria 

surtido efeito com o aumento do número de participantes nos demais dias. 

Segundo o balanço,  

 

a mostra foi um sucesso, e mais ainda pela propaganda gratuita que 
a Polícia Federal deu para que ela conseguisse maior repercussão, e 
culminou com o repúdio de muitas entidades que lutam pela 
liberdade de expressão e pensamento171. 
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Ou ainda na matéria do Correio da Paraíba, que repudiava o ocorrido, 

mas dizia que ―a propaganda dada pela Polícia Federal, também foi de muita 

validade para o evento, apesar de perfeitamente dispensável‖172. Mesmo não 

se repetindo no decorrer da Mostra, esse episódio foi tomado até o final do 

evento com o propósito de empreender a crítica ao regime civil militar e 

propagandeá-la. 

O episódio ainda revela embates em torno da concepção do cinema, 

colocando em questão a validação do Super 8 enquanto objeto cultural. 

Segundo a explicação do Superintendente Regional da Polícia Federal, Edson 

Costa Lopes, a causa da proibição das exibições seria o cumprimento da 

Portaria 646 de 6 de julho de 1979, assinada pelo Ministério da Educação, e 

que vetaria a apresentação de filmes Super 8 fora do recinto da 

Universidade173. Porém essa portaria diz respeito ao abono de faltas dos 

estudantes que participariam de congressos científicos e apresentações 

artísticas. Não haveria uma legislação reguladora para o Super 8, nem 

tampouco uma preocupação pronunciada da Censura para com os filmecos. 

De fato, num contexto maior, e apesar dos temas controversos abordados 

pelos filmes Super 8, estes filmes não eram o centro das preocupações dos 

órgãos censores do cinema, principalmente devido ao seu circuito restrito de 

circulação. E, segundo os próprios cineastas, a Paraíba é que teria inventado a 

censura ao Super 8, como aponta legenda em matéria no Correio da Paraíba 

de 21 de novembro de 1981: ―Super 8 não tem censura, mas na Paraíba...‖.  A 

inexistência de uma legislação específica para o Super 8 também é alegada 

por Pedro Nunes, que justificava que esse era o motivo de não reportar os 

filmes que seriam exibidos na Mostra aos censores locais. 

Essa justificativa de Pedro Nunes, e o fato da organização da II Mostra 

não ter remetido os filmes que compunham a programação aos órgãos 

censores, foi o principal motivo de críticas ao evento, pois ia de encontro às 

pretensões dos superoitistas de afirmar seus filmes dentro dos espaços 

também ocupados pelo 16 e pelo 35 mm. 

O principal crítico dessa postura era Alex Santos, em sua coluna Tela e 

Palco. O crítico repudiava a ação da polícia, inclusive colocava em cheque o 
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trânsito livre desses filmes nos espaços universitários, visto que, há um tempo, 

a programação de cinema do Teatro Lima Penante, ligado à UFPB, foi proibida 

por falta de censura prévia. Mas Alex Santos também questionava a posição 

adotada pelos cineastas nesse processo. 

Alex Santos empreende sua crítica a partir do Decreto nº 20.493, de 24 

de Janeiro de 1946174, atendo-se ao artigo 4, que dispõe sobre as projeções 

cinematográficas, e ao artigo 89, que diz:  

 

As funções de caráter cívico ou educacional, promovidas por 
entidades oficiais, sem nenhum intuito de lucro, ficam dispensadas 
da apresentação de programas, sendo apenas necessário que seja 
feito antecipadamente comunicação da realização das mesmas 
ao S.C.D.P175. 

 

Em sua coluna, o crítico ressalta o fato deste dispositivo de lei não 

especificar bitolas e coloca em questão que, nesse sentido, o Super 8 estaria 

submetido a essas exigências às quais o cinema estaria submetido; para o 

crítico, justamente ―por ser CINEMA, até que se prove o contrário‖. E questiona 

se as pretensões dos ―cineastas amadores (superoitistas)‖ seriam diferentes 

das pretensões dos demais cineastas, e coloca em cheque o caráter 

independente do movimento: 

 

não se venha dizer que existiu o famigerado patrulhamento 
ideológico no fato de se ter sustada uma mostra de filmes cujo 
raciocínio a ser mostrado, seguramente, já se constitui de raciocínio 
tecnicamente acabado, quer dizer, de produto ideológico pronto para 
o consumo176. 

 

Não há uma defesa da censura por parte de Alex Santos, mas o crítico 

questiona que, se as pretensões dos superoitistas eram de que seus filmes 

tinham que ter o mesmo valor que envolvia os filmes produzidos nas demais 

bitolas, eles teriam que se submeter aos mesmos processos instituídos. Nesse 
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sentido, o autor concebe o fato como um malentendido da parte dos 

superoitistas quantos aos dispositivos de leis aos quais o cinema estaria 

submetido. Santos conclui: 

 

Se por um lado houve ―abuso de autoridade‖, segundo se sabe, por 
parte do pessoal do SCDP portando metralhadora e revólveres num 
ambiente de estudantes, por outro, coube também à Coordenação da 
Mostra o pecado de não estar devidamente orientada/esclarecida 
para contornar situações as quais foram criadas, em face de 
exigências legitimamente existentes, como é o caso da comunicação 
antecipada aos setores de censura177. 

 

Em outro artigo, Alex Santos volta a criticar o ocorrido na noite de 

abertura e a necessidade das exibições da II Mostra mudarem de local, 

passando para o Teatro Lima Penante, em virtude da impossibilidade de 

veiculação dos filmes fora do espaço universitário. Mas sua crítica mais dura, 

novamente, dirigia-se aos cineastas. O crítico ressalta a necessidade de 

diálogo entre as concepções que levam a caminhos distintos, mas que devem 

se manter em permanente diálogo para evitar situações desgastantes: ―os 

caminhos que levam ao cinema institucionalizado diferem e muito daqueles que 

nos conduzem ao cinema em sua individualidade criadora‖178. Apesar de ter 

produzido em 8 mm antes dessa nova fase do Super 8 na Paraíba, Alex Santos 

falava de um lugar oposto ao dos superoitistas, de outra geração que 

carregaria uma tradição e uma experiência no campo cinematográfico, bem 

como político, e ao passo que exerce a crítica à construção de uma identidade 

independente, alerta os superoitistas para os riscos do processo criativo e 

político. Fazendo um balanço ao final da II Mostra, Santos diz: 

 

Com o final da Mostra, em João Pessoa, mais uma vez a consciência 
de que ainda não estamos totalmente independentes em nossas 
faculdades em nossas faculdades de criação. E a geração mais 
nova, não obstante barulhenta e irrequieta nos seus anseios de luta, 
precisa aprender a não confiar muito no processo, mas em si 
mesma, sob bases sólidas. Pois seguramente, é mister uma maior 
segurança no fazer que no culto de paixões e atitudes de certo modo 
desembasadas e que nos possas levar ao sabor das decepções. E 
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as paixões quase sempre nos conduzem a frustrações muito 
fortes...179 

 

O posicionamento dos cineastas ligados diretamente à Mostra ia de 

encontro a essas críticas e ao se apropriarem desse episódio acabavam por 

defender o caráter independente em torno das práticas e representações em 

torno dessa cultura cinematográfica. No balanço oficial da II Mostra de Cinema 

Independente, os envolvidos com a Mostra, ao defenderem que o decorrer do 

evento fez frente aos episódios de repressão e às instituições repressoras, 

tentava ratificar essa visão: 

 

O Cinema Independente, posto à margem do consumo, devido ao seu 
orçamento pacato, e à sua simplicidade, foi exibido, desnudado em 
liberdade, abordando temas inusitados e desesperados, realizando uma 
análise profundo da natureza do homem e seus valores. 
 Procurou também, a medida do possível, encontrar novos 
rumos/alternativas, anti-acadêmicas, desvinculada dos padrões 
normais. 
 O Cinema Independente contesta, e isso faz com que qualquer 
um, que esteja investido de algum poder tenha bronca de quem 
questione ou incomode publicamente. Isso o pessoal faz180. 

 

As representações do Super 8 como uma bitola subversiva passava 

pela concepção de cinema defendida por estes cineastas, e o discurso da 

marginalidade era bradada nos espaços disputados e ocupados pelos 

superoitistas para representar uma prática frente à outras concepções culturais 

e para defenderem seus interesses. Nesse sentido, a arte era apropriada, 

como coloca Kleinsorgen, ―na defesa de novas vozes e espaços de circulação 

para sujeitos cujas práticas os expunham ao limiar da marginalidade‖181. 

Num contexto em que as críticas ao regime civil militar se acentuavam, 

o Super 8 se valeu dessa representação da marginalidade para produzir obras 

que, direta ou indiretamente, proferiam a crítica ao regime, bem como a 

atuação junto aos movimentos sociais que passavam a se organizar naquele 

contexto. A crítica ao regime, em muitos dos casos, deu-se em articulação com 

esses grupos e movimentos. 
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A profusão de discursos em torno dos atos dos setores que 

representavam o regime, como a atuação da Polícia Federal na noite de 

abertura da II Mostra, revela o sentimento em torno dos rumos da política 

brasileira naquele momento de redemocratização. O processo de anistia e a 

retomada da democracia eram comemorados nas páginas dos jornais, nas 

tirinhas da Maria e nos filmes Super 8. Porém, esse fato despertou a atenção 

dos setores intelectuais e militantes da sociedade paraibana que faziam 

oposição ao regime e as críticas se acentuaram e revelavam a articulação 

entre os setores. Segundo alguns presentes durante a interrupção da Mostra, o 

censor Pedro Fernandes proferia que a abertura política havia chegado à 

Brasília, mas não na Paraíba. Essa possível fala foi tomada pelos opositores ao 

regime para justificar suas críticas aos setores conservadores da sociedade e à 

―repressão institucionalizada‖. 

Em virtude do episódio, foram lançadas várias notas de repúdio que 

representavam o ato como incompatível com o processo de abertura política e 

reconstrução democrática. Entre as notas emitidas estavam as do Conselho 

Nacional de Cineclubes, do Conselho Nacional da Associação Brasileira de 

Documentação, do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba e, no âmbito da UFPB, 

foram lançadas notas por Centros Acadêmicos, Diretório Central dos 

Estudantes e pela Associação dos Docentes da UFPB, que articularam o 

repúdio à interrupção da Mostra com a greve a qual a categoria estava 

encampando. Esse movimento de solidariedade com os participantes da II 

Mostra e de repúdio ao ato da Polícia Federal revela uma rede em torno do 

audiovisual comprometida não apenas com o cinema, mas também com o 

debate político em torno da redemocratização. 

O cenário artístico paraibano carregava um ressentimento para com o 

regime civil militar, pois a ele era creditado o processo de desestruturação do 

cinema local que, antes da implantação do governo militar, havia 

experimentado a agitação em torno da produção cinematográfica. Bem como 

havia a consternação entre os cineastas devido ao processo de afastamento de 

professores que compunham o corpo docente da UFPB, como Linduarte 

Noronha e Jomard Muniz de Britto, por parte do governo. O caso de Linduarte 

Noronha é contado de forma tragicômica e ficou conhecido como ―a maldição 

da câmera vermelha‖, pois o estopim para o seu afastamento da Universidade 
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teria sido a aquisição de uma câmera Kohbac 35 mm, de fabricação soviética, 

ainda em 1963. Mas com a entrada em vigor do novo regime, no ano seguinte, 

esse fato teria sido usado pelo governo como atestado da subversão do 

cineasta e motivado o seu afastamento182. O retorno desses professores aos 

quadros da Universidade com o processo de anistia foi comemorado e tomado 

como mais um elemento para impetrar a crítica ao regime, relacionando a 

ditadura aos problemas enfrentados pelo cinema local. 

Num novo contexto de produção, o Super 8 era apropriado pelos 

cineastas que, imbuídos desse ressentimento, concebiam a bitola como 

subversiva, propícia para empreender e evidenciar a crítica ao que 

consideravam os representantes do conservadorismo e da repressão. 

Inclusive, muitos deles se reivindicavam filhos da geração da repressão. Nesse 

sentido, para esses superoitistas havia um papel político a ser desempenhado 

que, inclusive, colocava em questão a própria noção de história para a época: 

era preciso lançar novos olhares sobre a história recente do país, que em 

muitos casos, seria negligenciada pela história oficial e pelos grandes veículos 

de comunicação. A ditadura se tornava um dos temas preferidos dos 

superoitistas.  

Na cinematografia superoitista paraibana encontramos, já no primeiro 

filme dessa fase iniciada em 1979, Gadanho, uma crítica direta ao regime. O 

documentário que aborda a vida de catadores de um aterro sanitário na capital 

paraibana creditava ao regime a situação de miséria vivida pelos trabalhadores 

do aterro. 

O filme toma o lixo como fio condutor para a crítica cultural e ao 

regime. Em certo momento da narrativa, a música dá lugar a uma transmissão 

radiofônica de um discurso político, do presidente da república do regime civil 

militar, o qual não é identificado no documentário. No discurso são ressaltados 

os planos do governo e o momento de um possível desenvolvimento do país. 

Percebemos então um deslocamento do discurso, com as imagens procurando 

contradizer a fala do presidente. Nota-se a crítica direta ao regime militar e, em 

outro momento no documentário, essa crítica se acentuará na análise da 

socióloga Terezinha Ribeiro. Segundo a socióloga, ―esse é um problema que 
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choca nossa consciência e fere nossa sensibilidade‖. Sua fala é marcada pelo 

rigor analítico. Ela defende que para entender aquele problema é preciso 

recuar até 1964, ao momento do golpe de estado e os anos do regime como 

um período de repressão aos movimentos sociais e no qual o desemprego 

aumentou. Em sua fala, ela aponta uma maneira possível para resolver esse 

problema: ―bem, enquanto socióloga, acho que a única saída quem aponta é a 

própria classe trabalhadora. E já ela aponta o caminho, colocando-se de pé, 

reivindicando os seus direitos‖. Sua análise é acompanhada por imagens do 

lixo e dos catadores, demarcando seu ponto de vista e acentuando sua crítica. 

O documentário é sintomático de um movimento que empreendia, por 

meio do curta-metragem, em especial, por meio do Super 8, a crítica cultural. O 

Super 8 na Paraíba ainda traz cenas das primeiras greves que rearticularam o 

movimento estudantil na Paraíba, assembléias, reuniões de movimentos 

sociais, o processo de anistia e a própria repressão institucionalizada e suas 

contradições, como na animação Maria (1981), de Henrique Magalhães. 

No curta de animação, Maria caminha e antes de cruzar com um 

soldado sua barriga ronca. O ronco é motivo para que o soldado saia em sua 

perseguição, até que a barriga do soldado também ronca e eles percebem que 

ambos têm fome. 
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Figuras 4 a 10 – Frames de Maria (1981), de Henrique Magalhães, animação 

em Super 8. 

 

Criada ainda na década de 1970, antes do processo de reabertura 

política, a sua expressividade é marcada pela consciência crítica à sociedade e 

a sátira política ao regime. Maria é a síntese das visões sobre as posturas 

adotadas pelas mulheres num contexto de combate ao regime e posterior 

questionamento sobre o papel da mulher nessas lutas e dentro da sociedade. 

Maria, e as demais personagens, Pombinha e Zefinha, trazem em seus 

comportamentos a marca do feminismo e suas pautas. Nas palavras de Alômia 

Abrantes, essas personagens ―tem posturas políticas definidas, parecem fortes 

e atuantes, além de criativas nas suas táticas de atingir seus ‗opressores‘‖ 183. 

Para os superoitistas, o regime militar seria o representante máximo de 

uma sociedade conservadora marcada pelas interdições. Nesse sentido, as 

regiões da sexualidade seriam, como coloca Foucault, lugares privilegiados 

para a atuação dos poderes mais temíveis e seus interditos. A repressão 

política andaria lado a lado à repressão sexual e o processo de combate ao 

regime configurar-se-ia, também, por meio de uma política da visibilidade que 

desse a falar das vivências sexuais em sua diversidade. 

E sobre a sexualidade, em especial a homossexualidade, era preciso 

empreender um novo olhar que diferisse daquele, visto pelos superoitistas, 

como o oficial do regime, o qual expressaria os códigos morais e repressores 

da sociedade. Sobre esse processo no cinema, Antônio Baecque coloca que 

―os códigos de moral e a censura, pudibundos e normativos, limitam tanto a 

explicitação erótica quanto a tragédia do destino‖184. Para esses cineastas, as 

pornochanchadas seriam os produtos cinematográficos que representariam o 

discurso conservador. 

A crítica que o cineasta Henrique Magalhães empreende às 

pornochanchadas revela a ideia de apoderamento do discurso fílmico sobre a 
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homossexualidade e, ao conceber as pornochanchadas como representantes 

do governo militar, acaba articulando repressão sexual com a repressão do 

regime, pois estas obras construiriam uma representação do sexo e dos 

sujeitos a partir de um discurso moralizante e disciplinador, fruto de uma 

sociedade conservadora e opressora. Sobre essas obras o autor diz: 

 

No fundo, o que se podia pensar que as pornochanchadas recebem 
concessões para sua exibição, elas estão isentas disto, por se 
coadunar expressamente com as idéias do sistema. Todos os filmes, 
sem exceção, passam à concepção de que sexo é depravação e 
desde o início de cada projeção, percebe se a perspectiva 
moralizante com que é tratado sexo185. 

 

O documentário Perequeté, que abriria a II Mostra de Cinema 

Independente, era tomado como uma das experiências desses cineastas na 

tentativa de quebrar certas visões sobre o sujeito homossexual, bem como 

lançar um olhar sobre os mecanismos de opressão a que esse personagem era 

sujeitado. O documentário era anunciado como um retrato sutil da ―violenta 

repressão e da luta constante de quem se dedica ao trabalho artístico ou foge 

dos padrões estabelecidos de uma sociedade de uma visão muito limitada‖186. 

E o ato da Polícia Federal fora associado à temática do filme para empreender 

a crítica não só a repressão ao cinema, mas à homossexualidade. O Correio 

Estadual noticiava: ―Com uma atitude ultrapassada de moralismo que não 

condiz com os limites sociais do nosso tempo, meteram o bedelho e 

interromperam mais um movimento social‖187. 

No ano seguinte, 1982, o Jornal Grafitti relatava o lançamento do filme 

Closes como um momento de tensão em torno da censura, pois haveria a 

possibilidade do filme ter sua exibição vetada devido, principalmente, ao tema 

polêmico da homossexualidade. Segundo o jornal: 

 

Dois dias antes da estréia criou-se um clima de tensão em relação ao 
filme. A questão da Censura pairava no ar. Um ar tenebroso, é bem 
verdade, que parece, volta a ameaçar todos nós. Foi feita uma 
exibição especial para alguns Pró-Reitores que gostaram do filme, 
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acharam-no polêmico, corajoso, mas que não assumiriam – 
enquanto Universidade – a sua projeção, sem o crivo da Censura. 
Poucas horas antes da estréia um professor do DAC [Departamento 
de Artes e Comunicação] fez contato com o chefe da Censura local 
quando foi marcada uma exibição para este último. Na hora marcada 
o Censor chefe chegou com sua equipe e depois da projeção liberou 
o filme sem cortes188. 

 

A atitude cinematográfica defendida pelos superoitistas na promoção 

de seus filmes e o intento de falar sobre temas ―malditos‖ representava um 

comportamento que deseja desafiar os poderes instituídos. A fala e a 

expressão artística, como comprovam esses cineastas, são tomados como um 

desafio em meio à repressão. Foucault afirma que o sujeito é dado a falar da 

sexualidade justamente por esse ser um lugar ser relegado ao silêncio: 

 

Existe, talvez, uma outra razão que torna para nós tão gratificante 
formular em termos de repressão as relações do sexo e do poder: é 
o que se poderia chamar o benefício do locutor. Se o sexo é 
reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o 
simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar 
de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-
se, até certo ponto, fora do alcance do poder; desordena a lei; 
antecipa, por menos que seja, a liberdade futura. Daí essa 
solenidade com que se fala, hoje em dia, do sexo. (...) Há dezenas 
de anos que nós falamos de sexo fazendo pose: consciência de 
desafiar a ordem estabelecida, tom de voz que demonstra saber que 
se é subversivo, ardor em conjurar o presente e aclamar um futuro 
para cujo apressamento se pensa contribuir. Alguma coisa da ordem 
da revolta, da liberdade prometida, da proximidade da época de uma 
nova lei, passa facilmente nesse discurso sobre a opressão do 
sexo189. 

 

Se esses temas eram relegados ao silêncio, falar deles fazia parte do 

percurso de constituição de uma identidade independente e subversiva que 

marcaria a Cena Independente. Essa postura política define uma defesa da 

diversidade sexual e de uma postura ética que foi assumida por essa Cena. 

Pedro Nunes, Henrique Magalhães, Jomard Muniz de Britto, e os demais 

superoitistas, por meio de seus filmes, como também da palavra escrita, 

assumiram uma postura militante da causa gay, bem como das demais 

sexualidades, cada qual a sua maneira, expressando o desejo de construir 
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novas representações sobre a imagem do homem e da mulher heterossexual 

e, principalmente, de quebrar com as visões consideradas deturpadas sobre a 

homossexualidade, visões construídas, também, pelo próprio cinema. 

 

3 DA ESTÉTICA DO PRIVADO À ESTÉTICA DA INTIMIDADE E DA 

SEXUALIDADE 

 

Um manual de Super 8 encontrado durante essa pesquisa traz a 

descrição de uma cena que, como tratado no início deste trabalho, ocupa a 

memória histórica de muita gente: imagem de pessoas empunhando uma 

câmera na mão e registrando as mais diversas atividades. Abrão Berman, 

realizador, entusiasta da utilização da bitola Super 8 e que foi um dos membros 

criadores do Grupo de Realizadores Independentes de Filmes Experimentais 

(GRIFE), na apresentação desse manual, descreve a cena que não foi apenas 

privilégio do Brasil, ou da Paraíba, mas de diversos países: 

  

Semanalmente em todo o Brasil centenas e centenas de tripés se 
abrem ou braços se erguem portando câmaras de filmar de Super 
8mm. Milhares e milhares de rolos dessa bitola são expostos 
registrando imagens de assuntos dos mais heterogêneos: o passeio 
da família no fim de semana, o aniversário de um membro da família, 
a cerimônia de um casamento, a operação cirúrgica, a estória 
extraída de um livro, o flagrante de um acontecimento do cotidiano, a 
demonstração para o ensino do uso de uma máquina, a pesquisa 
das técnicas de animação e desenho animado, etc190.  

 

O trecho descreve um hábito que foi de milhares de famílias nas 

décadas de 1960, 1970 e meados da de 1980; hábito que talvez tenha feito 

parte do cotidiano do antigo dono desse manual encontrado numa biblioteca, e 

que traz a sua assinatura e carimbo. O carimbo aponta a profissão, um médico, 

o que faz supor inúmeras interpretações, mas que, para não nos perdermos em 

devaneios, basta ficarmos nas palavras de Berman e pensar que o Super 8 era 

um instrumento para seus registros familiares, profissionais, ou até mesmo em 

alguma aventura amadora na feitura de filmes. O que chama atenção neste 

caso é a possível relação despertada no cotidiano familiar com a aquisição de 
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uma câmera e as possíveis experiências ocorridas, exemplo este que serve 

para outros milhares de pessoas. O Super 8 surgia e se tornava mais um 

sonho de consumo da classe média. 

O Super 8, ao proporcionar novas experiências com o audiovisual, 

estimulando o surgimento dos filmes caseiros, ou de família, colocando em 

outros termos a relação das pessoas com o objeto fílmico, quiçá com o 

Cinema, proporcionou que muitos passassem a se ver em películas, mesmo 

que num circuito fechado. Com efeito, permitiu um novo registro, um novo olhar 

sobre o privado. Mesmo que esses registros não partam de fora, de um 

cineasta e não tenham a finalidade de exibição a não ser no âmbito privado, 

eles possuem uma áurea própria por serem, justamente, auto-representações 

dessas famílias. 

Podia-se filmar de tudo, criar uma história da família, um registro íntimo 

dos diversos momentos de seus membros. Nas palavras de Clóvis Molinari Jr, 

―era um exercício de celebração de datas especiais, o chamado ABC: 

aniversários, batizados e casamentos‖. Mas também se filmava a lua-de-mel, a 

primeira casa, o primeiro carro, o primeiro filho – desde a gestação até o parto 

e os primeiros passos da criança –, filmava-se formaturas, viagens e ―toda 

dimensão da vida doméstica era exibida aos amigos, visitantes e parentes em 

sessões caseiras, que no fundo manifestavam um tipo de narcisismo 

aparentemente inocente‖191. 

Tais arquivos íntimos, ao construírem essas auto-representações, 

colocam em outros termos as apropriações em torno da linguagem 

cinematográfica. Esses pequenos filmes caseiros dizem muito mais do que 

apenas gravações do cotidiano e das celebrações familiares, eles informam 

principalmente toda uma cultura visual que foi transformada a partir das 

câmeras caseiras. 

De forma direta, o audiovisual vai se apropriando da intimidade dos 

sujeitos ou, em sentido inverso, os sujeitos vão se apropriando do audiovisual 

para construírem representações de si. Não que antes o cinema não abordasse 

temas do cotidiano ou do fórum íntimo das pessoas, seja por meio de 

narrativas ficcionais, seja por meio do documentário que mostravam o cotidiano 
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de comunidades ou indivíduos, mas com o Super 8 a dimensão se tornou 

outra. 

Os filmes de família, de qual falamos, são os que Odin definiu a partir 

da produção e recepção dos mesmos: 

 
Por filme de família compreendo um filme (ou vídeo) realizado pelo 
membro de uma família a propósito de seus personagens, 
acontecimentos ou objetos relacionados de uma forma ou outra à 
história desta família e ao uso privilegiado dos membros desta 

família
192

. 

 

Essa definição limita, ainda, o filme à relação público-privado, na qual o 

processo diz respeito, estritamente, à família que produz e consome a obra. 

Muitos dos cineastas que reinterpretaram o papel do Super 8 para além do uso 

caseiro possivelmente mantiveram essa relação ―familiar‖ com a câmera. A 

própria Super 8 era tida como a câmera da família. 

No entanto, os usos da Super 8 por artistas e cineastas foram os mais 

diversos. Nesse sentido é preciso ponderar sobre o uso dos filmes de família 

ao privado, visto que outros gêneros se apropriaram dessa estética, como a 

ficção e os filmes experimentais193. Como também entender que não se passa 

da intimidade familiar para a afetivo-sexual. É a concepção de privado que se 

amplia. Num processo que deixa de ser apenas a oposição, ou a dupla relação 

com o público, os limites dessa relação privado-público vai sendo deslocado 

para o íntimo194. 

 

Na sua antiga significação, o privado era conceitualmente unido ao 
público. Não podia tornar-se público a não ser através de 
transgressões escandalosas ou de disposições jurídicas estudadas e 
negociadas. Quando o privado começa a ser pensado sob a 
categoria do íntimo, perde suas fronteiras. É tudo ou nada: ele se 
esconde ou se exibe, mas, quando se exibe, sua aparição é bem um 
outro espetáculo, o espetáculo encurralado pelos meios de visão 
onipresentes e onipotentes195. 
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Não que antes o cinema não abordasse temas do cotidiano ou do 

fórum íntimo das pessoas, seja por meio de narrativas ficcionais, seja por meio 

do documentário que mostravam o cotidiano de comunidades ou indivíduos, 

mas com o Super 8 a dimensão se tornou outra. 

A noção de Helmut Paulus acerca das referências dos filmes de família 

nos filmes experimentais e nos filmes pessoais, agregada a noção de culturas 

da confissão196, a qual chamamos a tradição de publicização da orientação 

sexual como ato político, ajuda-nos a entender a confluência da arte, do 

cotidiano, da memória e da política para as expressões cinematográficas que 

emergiram no contexto paraibano de final da década de 1970 e meados da 

década de 1980. O autor ainda ressalta como as noções cristalizadas de 

família e arte formaram empecilhos para essas expressões artísticas. Segundo 

Kleinsorgen, 

 

Esta mistura consciente e pioneira de arte, lazer, vida cotidiana e 
documentação empreendida na década de 70 foi fundamental para 
libertar a expressão individual nas décadas de 80 e 90 de porta-
vozes outrora obrigatórios, sendo as noções institucionais de 
―família‖ (memória familiar) e de ―arte‖ provavelmente os principais 
obstáculos ainda hoje à emergência/compreensão dos novos 
discursos aqui chamados de filmes pessoais197.  

 

Nessa relação do suporte e da estética amadora com as disputas no 

campo da arte, o autor ainda destaca os mecanismos de exclusão operados 

pelas instituições de validação cultural, nos quais o próprio filme de família era 

considerado um ―não-gênero‖, sendo caracterizado por cineastas profissionais, 

críticos cinematográfico e acadêmicos ―como uma produção a-estética e 

extremamente subjetiva, posicionada vários degraus abaixo na escada 

hierárquica dos objetos de estudo legítimos‖198, movimento de disputa dentro 

do campo cinematográfico o qual assistimos no contexto paraibano. 
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Por meio do documentário Renovatório (2005), Chiquinho Sales, ao 

narrar a história do Super 8 na Paraíba, reforça essa relação do Super 8 e os 

filmes de família e a câmera sendo reapropriada pelos cineastas, bem como as 

disputas travadas no campo cinematográfico paraibano. O filme inicia 

justamente com a exibição de um filme de família. Reunidos numa sessão, 

amigos e membros de uma família, assistem um filme e passam a rememorar 

episódios representados na tela e reconhecerem pessoas próximas e animais 

de estimação. A narrativa desperta sentimentos em relação ao passado e abre 

a discussão em torno da afinidade de algumas personagens do cinema 

paraibano como a câmera Super 8, seja a busca de uma estética própria e de 

guerrilha, seja apenas a tendo como um suporte como outro qualquer em 

busca de realizar um cinema que procurava a profissionalização. 

Nesse processo de disputas por uma validação cultural, devemos 

atentar para a defesa que se fazia ao cinema, mesmo que esse cinema 

dialogasse com outras vertentes artísticas, como a vídeo-arte, tomando o corpo 

como objeto de experimentação, e tomasse como referência a estética da 

intimidade, propagado pelos artistas visuais. Os cineastas paraibanos, assim 

como outros movimentos em outros estados do Brasil, entendiam e subvertiam 

o uso da câmera amadora no fazer cinematográfico. O Super 8, de acordo com 

a concepção de muitos dos cineastas que dela faziam uso, incentiva as 

experimentações no cinema, daí entendemos o contexto paraibano como um 

ambiente propício, pelas vias de produção independente, às experimentações 

estéticas, onde confluem documentário e ficção, filmes pessoais e filmes 

experimentais. 

A utilização da estética amadora dos filmes de família se deu em 

diferentes graus. No sentido de ação conjunta com os setores marginalizados 

e, na defesa de suas posições, artistas que atuaram dentro desse campo de 

resistências, passaram a construir uma atitude envolta na marginalidade 

cultural, artística, política e social, sempre nas ―lutas e negociações por 

visibilidade‖: 

 
Não é por acaso que grande parte dos primeiros filmes pessoais 
(herdeiros contemporâneos do pioneirismo audiovisual de Smith, 
Warhol, Mekas e Oiticica, dentre outros) se insere na luta de minorias 
(sexuais, raciais e étnicas) por maior visibilidade. Podemos observar 
como pano de fundo nos próprios exemplos de Smith, Warhol e 
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Oiticica, a arte sendo utilizada na defesa de novas vozes e espaços 
de circulação para sujeitos cujas práticas os expunham ao limiar da 
marginalidade199. 

 

A vídeo-arte abriu caminho para a experimentação da linguagem 

cinematográfica com a Super 8, bem como para a utilização do corpo como 

matéria de experimentação artística no audiovisual, tomando como referência 

estética os filmes de família para abordar corpos e sujeitos no ―limiar da 

marginalidade‖. 

Os sujeitos narrados pelo Super 8 paraibano trazem no corpo a marca 

da marginalidade, o que reforça uma poética da intimidade nesse cinema. Por 

meio do corpo entram em confluência a intimidade e a política. O corpo e sua 

luta contra e pelos desejos, como em Esperando João (1981) e Parahyba 

Masculina Feminina Neutra (1982), de Jomard Muniz de Britto, Baltazar da 

Lomba (1981), do Grupo Nós Também e Closes (1982), de Pedro Nunes; o 

corpo do transformista e do transgênero rompendo a ideia de dualidade 

opositiva dos gêneros, como em Perequeté (1981), de Bertrand Lira; os corpos 

em cenas mais extremas e como local do prazer e em seus atos mais íntimos, 

como no sexo e no beijo, em Era vermelho o seu batom (1983), de Henrique 

Magalhães, e o próprio Closes e até no arroto e na ejaculação, como em 

Imagens do declínio (1981), de Bertrand Lira e Torquato Joel. 

Com o Super 8, que tanto é associado às memórias, sejam familiares, 

sejam de rememorações individuais, e hoje relidos em filmes e vídeos-clipes, 

sempre associado a um movimento memorialístico na/da narrativa, o cinema 

paraibano foi adentrando as intimidades, abrindo caminhos para abordagem de 

outros dramas, muitos deles do fórum íntimo de suas personagens.  

Apropriando-se artisticamente do tema e do registro do cotidiano 

familiar com essa câmera, Everaldo Vasconcelos, no filme A Sagrada Família 

(1981), aborda questões que não eram trabalhadas dentro da cinematografia 

paraibana, como a intimidade de seus realizadores e de outras personagens. 

Expondo a sua família, Everaldo traz a tona sua própria intimidade. 

Não apenas expõe a intimidade coletiva, mas, principalmente, a sua 

individualidade perante o grupo. Com isso, não busca perpetuar uma imagem 

da perfeita família burguesa, mas se posiciona dentro desse núcleo, revelando 
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suas questões existenciais, nos fazendo perceber maneiras de representação 

dos conflitos geracionais e formas inovadoras de pensar a família e seus novos 

modelos num contexto de agitação em torno de outras sensibilidades. 

 Nesse sentido, o cotidiano familiar tematizado por Everaldo 

Vasconcelos recoloca em outros termos a noção de família, bem como a 

própria noção do fazer cinematográfico, visto que, além da noção de filme de 

família e suas reapropriações, encontramos referências ao cinema verdade que 

era incentivado pelo NUDOC. Deste modo, o possível distanciamento do 

cineasta com seu trabalho é fraturado pelo fato do realizador fazer parte 

daquele núcleo familiar, assim como a quebra com os temas recorrentes dessa 

via de produção, que dava prioridade a assuntos ligados às lutas de classes. 

Em relação à abordagem do tema e da estética dos filmes de família por parte 

de artistas, Helmut Paulus coloca que, 

  

se os filmes-diário e os filmes pessoais por um lado deturpam a 
ingenuidade e a naturalidade atribuídas aos filmes de família 
[também encontramos essas atribuições por parte dos cineastas da 
via independente à perspectiva do NUDOC], por outro, eles 
denunciam a necessidade atual de uma relação diversa com o 
passado e com a memória familiar, tal como expressa nos filmes de 
família200. 

 

 Com efeito, a estetização do território familiar em A Sagrada Família 

nos ajuda a compreender as preocupações presentes no cenário artístico 

paraibano em torno das transformações sociais. Ao empunharem uma câmera, 

seja fotográfica ou de filmagens, formando arquivos familiares, os ―chefes da 

casa‖ buscaram construir um ideal dessa instituição, com seus momentos de 

lazer, férias, festas e comemorações. Já o cineasta, abordando aspectos 

internos da própria unidade, foca os conflitos e dramas internos pouco 

abordados pelos filmes de família, deixando ―um gosto de amargor na 

platéia‖201 e trazendo-nos à mente a célebre frase de Leon Tolstói, em Anna 

Karenina, de que ―todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são cada 

uma à sua maneira‖. Helmut Paulus, falando do contexto de emergência 

dessas produções que reinventam o tema da família, vai dizer que ―até 
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recentemente, a família, por exemplo, era continuamente percebida como o 

lugar de felicidade e união e seus conflitos eram pouco mostrados nos filmes e 

fotos de família‖202.  O autor ainda coloca que, 

 

ao invés de uma simples re-apropriação artística, os filmes pessoais, 
livremente inspirados nos filmes de família clássicos, inauguram, de 
certa forma, um novo território de representação onde o 
indivíduo/membro da família é impelido a construir e reconstruir sua 
própria história(s) e a escolher quem são estes personagens 
afetivamente mais próximos; quem de fato constitui sua própria 
família(s)203. 

 

A exposição da intimidade do indivíduo por meio de uma estética que 

reverencia os filmes de família pode ser explicada pela ―emergência de uma 

nova forma de representação social no interior do núcleo familiar: a vida 

pessoal‖204. Essa exposição é datada de um contexto de transformações 

sociais que estavam em processo nos anos 1960, principalmente no que diz 

respeito às concepções de família e das identidades sexuais e de gênero205. 

Refletindo sobre essas questões e tendo o corpo como território de 

experimentações artísticas, artistas visuais passaram a reinventar o uso das 

câmeras amadoras, dando um grande passo para a apropriação do Super 8 

pelos cineastas. Neste primeiro momento, os artistas empreenderam a criação 

dos chamados filmes diários e filmes pessoais, tendo como base os filmes de 

família e os filmes experimentais. Laurence Allard coloca: 

 

Um filme de família celebra o laço familiar ao preservar as imagens 
de dias felizes. Mas a ―família‖ em questão pode igualmente referir-
se àquela escolhida pelo próprio indivíduo. Neste caso, pode-se dizer 
que os cineastas experimentais produziram os verdadeiros filmes de 
família.  
... Se o filme de família fixa os acontecimentos ligados à vida 
doméstica, os filmes pessoais são igualmente ancorados na 
intimidade propriamente dita de seus realizadores, ampliando assim 
os limites da intimidade passível de ser mostrada para além dos 
rituais festivos ou dos momentos de lazer206.  
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O cinema local passou a abordar, principalmente, questões que, pela 

opressão e preconceito, os sujeitos guardavam na intimidade. O que a 

sociedade convencionou dizer que era de respeito à vida privada, e lá devia 

permanecer e/ou ser combatida, vai sendo trabalhado como forma de afirmar 

outras vivências e de afirmar uma mobilização que começara a ser articulada 

no Brasil, a causa dos homossexuais. Filmes que abordavam a questão da 

sexualidade, principalmente do ponto de vista íntimo, já existiam, mas não, até 

o momento, no cinema paraibano. O beijo, a relação amorosa e sexual, a 

masturbação, as orientações sexuais, passaram a protagonizar narrativas de 

um cinema que já na concepção de seus cineastas tinham uma conotação 

erótica. 

No caso das sexualidades desviantes, exibir ou se esconder se torna 

questão central. E nesse processo, as experiências de revelação das 

intimidades mantêm uma forte relação com os espetáculos, sejam nos casos 

nos quais as revelações são forçadas ou a contra gosto do sujeito ―desviado‖ e, 

logo, dolorosas por ter um propósito punitivo, seja nas confissões como ato 

político, defendidas pelos discursos militantes, ou ainda, seja o espetáculo que 

o cinema vai proporcionar ao abordar um tema maldito por grande parcela da 

sociedade. 

Vejamos dois movimentos distintos, mas que se encontram e andam 

lado a lado nesse contexto artístico: as histórias sobre revelações das 

intimidades e repressão e a intimidade e vivências sexuais que fogem às 

normas se tornando tema de uma produção que passa pela literatura, pelo 

cinema e pelo teatro. 

Essa intimidade, da sexualidade, vai se tornando tema no cinema 

paraibano, tendo como primeiro filme representativo dessa temática Imagens 

do Declínio (1981), de Bertrand Lira e Torquato Joel, no qual as personagens 

passam a encenar e exibir momentos de intimidade e prazer com a garrafa de 

Coca-Cola, que é bastante disputada pelas personagens e moradores da 

localidade. 

A tomada como referência, tanto da câmera, como da estética, que 

agora chamamos de estética da intimidade, revela uma experiência artística no 

qual superoitistas e artistas, aqui trabalhados, percorrem um caminho que 

busca isolar o indivíduo do coletivo, ou o destaca dentro desse coletivo, 



147 

 

ressaltando as suas questões pessoais e íntimas. E nessas representações 

das confissões, ou os próprios filmes como confissões, teremos a nova ordem 

de uma exibição do fórum íntimo. 

 Ao abordarem os temas ligados às sexualidades, especificamente, às 

homoafetividades, os cineastas acabavam esbarrando nas questões familiares. 

Seja por abordarem temáticas que muitas famílias optavam por manter nos 

segredos de seus lares, ou abnegarem de seus núcleos, seja pelas 

personagens se reportarem para os seus dramas íntimos recorrentes de suas 

orientações afetivas e sexuais como propulsores de crises familiares, a família 

aparece tanto como referência estética do privado, como pauta dentro das 

questões existenciais dos cineastas e personagens. 

 Em filmes como Closes e Perequeté, a orientação homossexual das 

personagens aparece como centro das narrativas. Um tópico que, segundo as 

personagens, culminou em dramas familiares. No caso de Perequeté, ele 

expõe a temática como uma discussão que deveria permanecer em silêncio no 

seio familiar. Em Closes, o personagem Marcos vê sua família se voltar contra 

ele. Os dramas dessas personagens não são apenas pertencentes às suas 

intimidades, mas são forçadas, por valores morais presentes na sociedade e 

nas famílias, a permanecerem em segredos, como um não-dito. A publicização, 

além de desencadeadora da narrativa, torna-se, nessas obras, geradora de 

incômodos, preconceitos e, quando forçadas, são sinônimos de retaliação do 

sujeito desviante por meio de piadas, violência psicológica e física e até a 

expulsão do lar. 

Reconstruindo a história do gênero masculino no Nordeste, Durval 

Muniz de Albuquerque identifica os discursos que, no início do século XX, 

demonstravam a necessidade de manter na intimidade familiar muitos 

segredos, estes necessários para sua preservação. Tanto o sujeito se via, e 

ainda se vê, obrigado a manter seus desejos como não-ditos, como a família 

mantinha as práticas amorais de seus membros em sigilo a fim de preservar a 

honra da instituição. Segundo Durval Muniz, a preservação da família 

―precisaria do que se poderia chamar de ‗a estética da moral‘, ou seja, 

necessitava do exercício do pudor nas virtudes ou nos vícios. Família nenhuma 
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era preservada sem a sombra de determinados segredos e não-ditos‖207. 

Durval Muniz reforça essa tônica com uma fala de Gilberto Freyre, um dos 

principais defensores da moral da família nordestina num contexto em que, 

principalmente as mulheres, passam a exercer outros comportamentos que não 

apenas servir para preservar um modelo de família. Nas palavras de Freyre: 

 

Prefiro igualmente o indivíduo que estuda ou doutrina ou acaricia a 
esposa num quinto andar ou detrás das cortinas ou fosca vidraça ao 
que estuda ou doutrina ou acaricia a esposa quase no meio da rua, 
com as janelas escancaradas. 
(...) prefiro o pecador com seu pudor que o pecador que peca às 
claras208. 

 

Sobre esse período de início do século XX, a obra de Durval ajuda a 

entender essas visões que permanecem na cultura nordestina e a perceber 

que as figuras do homem efeminado e da mulher mundana representam as 

principais ameaças à instituição familiar. Essa ameaça se caracterizava pela 

perda crescente por um tipo de vivência doce e familiar. Ainda segundo Durval 

Muniz: 

 

a fascinação por todas as novidades e pela vida moderna daria 
origem ao pior dos males para a família, notadamente para as 
mulheres, que era o mundanismo, que se caracterizaria por uma 
preocupação absorvente com o luxo e com a exibição por parte do 
sexo fraco209. 

 

A crítica a esta moral dava a tônica do discurso dos nossos cineastas 

em meados da década de 1980. Seus protagonistas, que estando presos a 

situações íntimas, e que não seguiam os rumos dos bons costumes e dos 

valores morais dominantes, foram tomados como símbolo da vida fora dos 

padrões. 

Helmut Paulus identifica nesse processo de final do século XX uma 

migração do ideal de preservação do modelo tradicional de família para a 
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―esfera da realização pessoal‖, no qual o indivíduo rompe os padrões e passa a 

experimentar novos modelos afetivo-sexuais210.  

 

O universo de família e parentesco é um desses domínios. Não 
desaparece, nem deixa de ser referência fundamental para as 
trajetórias individuais. Mas dentro do repertório sociocultural 
contemporâneo, há outras alternativas que permitem uma margem 
de manobra e de escolha. Logo, o papel de familiar ou parente, 
embora importante, é um entre outros. O trabalho, a política, a 
amizade, a religião, a vida erótico-sexual definem situações e 
estabelecem prioridades específicas, em função de suas 
características e códigos particulares. O trânsito constante e intenso 
entre domínios e papéis sociais diferenciados vincula-se à 
possibilidade de metamorfose que possibilita e viabiliza esse 
processo. Os indivíduos mudam constantemente de papel e vivem, 
simultaneamente, entre vários códigos e em múltiplos planos, 
metamorfoseando-se211.  

 

 Giddens critica as visões que excluem definitivamente as relações 

comunitárias no mundo moderno, porém reconhece que as mesmas não 

possuem o peso de outrora, defendendo que há uma mudança na ordem 

tradicional dessas relações, ao invés de uma exclusão. Em suas palavras, 

 

a demonstração de que laços de parentesco de certos tipos 
permanecem fortes em alguns contextos nas sociedades modernas 
dificilmente significa que o parentesco desempenha o papel que 
desempenhou na estruturação da vida cotidiana para a maioria das 
pessoas212.  

 

Porém, mais do que o fundamento de uma cultura da impessoalidade, 

percebemos o surgimento de outras sociabilidades que transformaram antigos 

laços comunitários, laços estes que já não têm o mesmo peso no cotidiano do 

indivíduo. Neste contexto de transformação da intimidade213, o sujeito não 

encontrará espaço ou conforto para viver ou compartilhar uma relação de 

intimidade nos moldes das ―antigas‖ relações. Surge, então, a questão do que, 

com quem e como será compartilhada suas intimidades. 

 Sobre as relações íntimas, num contexto de modernidade, Giddens diz: 
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É simplesmente uma inverdade que em condições de modernidade 
vivemos cada vez mais num ‗mundo de estranhos‘. Não somos 
exigidos cada vez mais a trocar a intimidade pela impessoalidade 
nos contatos com os outros, que fazemos rotineiramente no curso de 
nossas vidas diárias. 
(...) o mundo que se transforma gradativamente da familiaridade do 
lar e da vizinhança local para um tempo-espaço indefinido – não é de 
modo algum um mundo puramente impessoal. Pelo contrário, 
relações íntimas podem ser mantidas à distância (...) e laços 
pessoais são continuamente atados com outros que nos eram 
anteriormente desconhecidos. Vivemos num mundo povoado, não 
meramente num mundo de rostos anônimos, vazios (...)214 

 

 Nesse sentido, o sujeito ―desviante‖ em suas práticas e orientações 

afetivo-sexuais, não encontrando espaço para expor seus questionamentos e 

assumir seus desejos perante a família, buscará construir novas sensibilidades 

em outros espaços e/ou outras relações, ou, ainda, num sentido inverso, 

fechar-se e alimentar ressentimentos quanto a sua condição. Aqui, a família, 

bem como a Igreja e a escola, é a instituição condenada pela influência em 

esconder a condição de seus membros e a castrar seus desejos. 

Nesse contexto, que abarca as décadas de 1970 e 1980, a literatura e 

o cinema criaram narrativas que representaram esses causos e dramas. 

Narrativas que nos ajuda perceber a relação dos ditos e não-ditos, do público e 

do privado e a importância do fórum íntimo para o entendimento das 

sexualidades. Vivências da sexualidade que, nesse processo e nessas 

experiências de confissões ou de segredos, tornam-se um problema e um jogo 

político. 

No cinema paraibano, essa preocupação se torna central em filmes 

como Closes e Baltazar da Lomba, assim como uma das personagens 

símbolos desse movimento, sendo reapropriada por essa produção 

cinematográfica, bem como literária, Anayde Beiriz. 

 A vivência sexual de Anayde, mulher solteira, poetiza e professora que 

ensinava numa colônia de pescadores e que teria feito o primeiro corte a la 

garçonete da então cidade da Parahyba, foi retomada nos anos 1980, seja por 

aqueles que a reliam como uma personagem em consonância com as lutas das 

mulheres na década de 1920 e que rompia com os dogmas de uma sociedade 

patriarcal, e por isso sofreu com a opressão conservadora, seja por aqueles 
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que insistiam em representá-la como uma mulher que ia de encontro aos 

valores morais da sociedade paraibana. Anayde continuaria a ter sua 

intimidade exposta, agora, também, pelas telas do cinema. 

A exposição da intimidade é representada, nesse sentido, como forma 

de punição àqueles que mantinham práticas desviantes e amorais, sejam elas 

homossexuais ou heterossexuais. Essa denúncia vem em confluência com o 

posicionamento que estimula a confissão como um ato político, uma forma de 

afirmação de sua sexualidade e contra as práticas punitivas. A revelação 

dessas práticas e a afirmação de uma longa história da homossexualidade, 

assim como a denúncia de atos de repressão, como já vimos, também passa 

pela apropriação de personagens como Baltazar da Lomba, que, tendo seus 

desejos e relações ―sodomitas‖ tirados do âmbito do segredo e delatados, 

enfrentou o tribunal da Santa Inquisição no Brasil colônia. 

   Em Closes, um dos personagens se vê obrigado a deixar a cidade e 

abandonar seu companheiro ao ter seu segredo, sua relação homossexual, 

exposto nas páginas do jornal. Em carta, ele revela a impossibilidade de 

encarar o fato e sua família e se vê como um fraco: 

 

tive que tomar a decisão de me ausentar desta terra, embora, não 
estivesse de acordo comigo mesmo. Uma grande confusão ainda 
existe na minha cabeça. Você bem sabe que as pressões em cima 
de mim foram muito fortes, principalmente lá em casa. Eu não 
resisti215. 

 

 Anayde Beiriz, Baltazar da Lomba e Closes, revela-nos narrativas de 

confissões e revelações de histórias que são tiradas do privado e trazidas ao 

público como forma de punir os sujeitos que vivenciam outras sexualidades. 

Essas histórias do privado e do íntimo também nos revelam uma busca pela 

confissão, mas num movimento de ressiginificação da prática de revelação, 

passando de um ato da repressão para um comportamento consciente e um 

ato político dos sujeitos que assumem suas sexualidades. Aqueles que 

denunciavam são tornados símbolos do conservadorismo e repressão. Aqueles 

que assumem são tomados como símbolos de luta nestas representações. 
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Proferidos pelos movimentos de libertação e militância gay, esses 

discursos são construídos juntos com a defesa da condição homossexual e ao 

incentivo para que os sujeitos assumam a sua sexualidade, e em relação aos 

movimentos feministas, à liberdade e a igualdade de direitos para as mulheres. 

Para esses indivíduos, o movimento e os grupos gays, assim como a relação 

amorosa, se tornam de grande importância para que este encontre apoio e com 

quem compartilhar uma intimidade. Dentro das ―novas‖ sensibilidades, surgem 

– ou são cada vez mais ―institucionalizados‖ –, entre aqueles que preferem 

manter em um circuito circunscrito e permissivo os seus interesses e práticas, 

os chamados guetos, que serviam também para aqueles que preferem os 

eventos rápidos, saciando os seus desejos sem que seja estabelecido um 

vínculo mais pessoal, como representado em Era Vermelho o Seu Batom, de 

Henrique Magalhães, quando dois sujeitos mantêm uma breve relação durante 

o carnaval, mas que, logo depois, um deles nega a prática homossexual 

quando exposto ―às claras‖, relegando ao outro as piores sortes. 

 Não mais num grupo tradicional fechado, onde os laços comunitários 

prevalecem, as intimidades, a partir desse contexto, poderão ser 

compartilhadas de diversas maneiras, mesmo que à distância. Nesse sentido, 

encontramos tanto na literatura confessional homoerótica, quanto nos filmes 

pessoais e no cinema, mais especificamente no caso do Super 8 paraibano, a 

chamada para viver abertamente uma relação de intimidade fora dos padrões e 

valores morais e expor o que antes era apenas considerado da cultura do 

segredo, ou seja, meios de confissão ou propagação de um discurso da 

sexualidade. O que parece impessoal não exclui uma relação de intimidade, 

mas sim, acaba por recriar laços pessoais. 

Em Closes, o significado da confissão aparece como algo traumático 

que leva uma das personagens a fugir da cidade, isso se dá pelo fato da 

revelação não ter sido um ato voluntário do sujeito, mas, sim, um espetáculo 

que teve a finalidade de escancarar a intimidade e humilhar o casal 

homossexual, como uma forma de punição pela sua condição. O fato da 

personagem não buscar apoio junto ao companheiro é visto como um ato de 

fraqueza e de não confiança que seria esperado numa relação amorosa. A 

partir de Giddens, podemos entender essa representação justamente como 

uma ambivalência que faz parte das relações de intimidade moderna. Assim 
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como nos ajuda a entender os discursos em torno da criação de uma relação 

de confiança presente na causa gay, na qual os grupos seriam provedores de 

formação, cuidado e apoio, o autor também nos auxilia a compreender que, 

 

nas relações de intimidade do tipo moderno, a confiança é sempre 
ambivalente, e a possibilidade de rompimento está sempre mais ou 
menos presente. Os laços pessoais podem ser rompidos, e os laços 
de intimidade podem voltar à esfera dos contatos impessoais – no 
caso amoroso rompido, o íntimo torna-se de súbito novamente um 
estranho. A exigência de ‗se abrir‘ para o outro que as relações 
pessoais de confiança pressupõem hoje, a injunção de nada ocultar 
do outro, misturam renovação da confiança e ansiedade profunda. A 
confiança pessoal exige um nível de auto-entedimento e auto-
expressão que deve ser em si uma fonte de tensão psicológica. Pois 
a auto-revelação mútua é combinada com a necessidade de 
reciprocidade e apoio; estas duas coisas, contudo, são 
frequentemente incompatíveis. Tormento e frustração entrelaçam-se 
com a necessidade de confiança no outro como o provedor de 
cuidados e apoio216.  

 

 Percebe-se, em Closes, uma ênfase em torno da fuga de uma das 

personagens, que deixa a cidade ao ter a sua relação com outro homem 

publicizada contra a sua vontade. Esse drama é o fio condutor da narrativa 

ficcional do filme, que é construído por meio da bricolagem dessa narrativa e 

de depoimentos de populares, cineastas e militantes em torno do tema da 

homossexualidade. 

São proferidos alguns discursos que analisam a representação dessa 

publicização e a fuga da personagem; nessas análises, os depoentes 

defendem e conclamam a confissão como um ato político e necessário para 

fortalecer o movimento e libertar o sujeito de suas amarras. Esses discursos 

aparecem, principalmente, por meio dos depoimentos de cineastas, entre eles, 

Henrique Magalhães e Lauro Nascimento (que também é o narrador do filme) e 

de militantes feministas e da causa gay, como João Silvério Trevisan.  De um 

lado percebemos as falas que enaltecem a postura da personagem que fica na 

cidade: este é envolto, principalmente por meio da fala do narrador, por uma 

visão que o concebe como um lutador que resolve encarar os preconceitos. De 

outro, percebemos as falas que envolvem a personagem que resolve sair da 

cidade: este é visto como um sujeito fraco e fadado a viver no armário e 
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impedido de vivenciar plenamente os seus desejos. A própria fala da 

personagem, que se dá por meio de uma carta deixada para o companheiro, 

reforça a representação desse comportamento como a manifestação da 

fraqueza de um sujeito que não deseja confessar, ou enfrentar os preconceitos 

em busca pelo seu direito de viver a condição homossexual, ao passo que 

reconhece no companheiro um comportamento que, ao contrário do seu, é um 

ato de liberdade:  

 

Foram momentos terríveis em minha vida. Sei também que fui 
bastante inseguro para agüentar tudo isso. Bastante inseguro. (...)  
Não encarei os fatos com coragem, e isto agora está custando caro. 
Sei que devo insistir, lutar por aquilo quero. Isto você sempre deixou 
claro para mim. (...) 
Fico aflito tentando encontrar serenidade para assumir meus atos, 
pelo menos diante de mim mesmo. Me desagrada ter-te aborrecido 
tantas vezes com meus medos. Não vivi a tua segurança tão 
tranqüila e agora estou arrependido. 
Mas não posso, Paulo, retroceder no tempo. Você para mim continua 
sendo como o mar. O mar que avança, branqueia e traduz liberdade. 
Que a minha angústia não interfira nesta tua liberdade. Liberdade de 
amar217. 

   

 A fala de Henrique Magalhães em Closes traz a marca do discurso 

militante. O cineasta incentiva os homossexuais a assumirem plenamente sua 

sexualidade. Um ato que visaria formar um bloco político maior em torno da, 

então nascente no Brasil, causa gay. Elisa Nóbrega denomina de culturas da 

confissão218 a tradição da publicização e tomada da palavra à qual o 

movimento gay no Brasil se vincula. Segundo a autora, 

 

essa cultura da confissão é emblemática para entender uma 
descontinuidade importante desse processo de produção identitária, 
de subjetivação coletiva, relativa ao universo homoerótico, pois a 
enunciação da política da visibilidade provoca a irrupção de uma 
força inédita, o mapa de uma atualidade: do segredo à confissão, do 
privado ao público, do silêncio à proliferação dos discursos219. 

 

 Elisa Nóbrega pontua que as primeiras experiências de confissões se 

deram no Brasil na década de 1970, sob a égide das experiências norte-

americana e européia dos movimentos feministas, movimento hippie, 
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movimento Black Power e das ―manifestações presentes no emergente 

movimento gay americano‖220. Citando o jornalista Celso Curi, que foi 

responsável pela primeira coluna de temática gay no jornalismo brasileiro, 

intitulada ―Coluna do Meio‖, no Jornal A Última Hora, na segunda metade da 

década de 1970, Elisa ilustra a postura do jornalista diante o contexto de 

agitação em torno das ―saídas do armário‖, bem como a postura crítica em 

torno da família e do movimento gay brasileiro: 

 
Nos 70 todo mundo saiu do armário. Mas, quando eu falava, como 
ainda hoje falo, de assumir ou não assumir, de sair do armário ou 
não sair do armário, eu brigava com as pessoas porque eu dizia: 
‗Não adianta lutar pelo movimento gay se você não se libertar das 
amarras que se seguram. Se você não se libertar da família e da 
Igreja, não tem como poder dizer ‗liberdade para as borboletas!!!‘. Ou 
você realmente se liberta ou pára de carregar o grande peso de 
desejar andar de mãos dadas na rua, mas se a minha mãe descobrir 
que eu transo com homem, ela se mata!‘. Não dá para ficar amarrado 
a essas coisas idiotas. E as pessoas ficavam putas comigo quando 
eu dizia: É você quem tem que resolver esse seu problema. Não vai 
ser o movimento gay que vai resolver esse seu problema. Não vai 
ser o movimento gay que vai resolver essa coisa íntima com sua 
mãe, isso é problema seu. É uma luta pessoal!221 

  

 A fala de Celso Curi é reveladora sobre como a problemática da 

revelação da sexualidade se fazia presente dentro dos debates em torno da 

homossexualidade na época e como essa questão passava pelo âmbito da 

família e do movimento gay e, principalmente, como não havia uma posição 

homogênea sobre assumir ou não assumir sua orientação sexual. Porém, 

percebemos na fala de Curi a defesa dessa confissão, seja na atuação pelo 

movimento gay, ou na ―luta pessoal‖ enquanto um posicionamento necessário 

para uma vida de liberdade. 

 A máxima ―sair do armário‖, que, nas palavras de Elisa Nóbrega, 

assinala um ―momento de ruptura: a saída de um estado de segredo para o de 

exposição, familiar ou pública‖, estava presente, como vimos, nos discursos 

dos superoitistas e de suas personagens. Além das questões protagonizadas 

pelo casal e de depoimentos, como o de Henrique Magalhães, em Closes, 

ainda temos, na mesma obra, falas que pontuam a questão. Um depoente que 
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se declara homossexual tece críticas aos ―gays enrustidos‖ que não possuem a 

coragem que ele teve de enfrentar a sociedade, e umas das provas de sua 

―bravura‖ são as marcas do preconceito em força de violência física que 

carrega no corpo. Tanto esse personagem, como Henrique Magalhães, tentam 

quebrar a dualidade que existente nos discursos que colocam em oposição 

gays reservados e gays ―desbundados‖. Reconhecem que o ato de assumir, 

para ambos, é bastante caro, mas ressaltam a coragem desses últimos, as 

―bichas loucas‖, em enfrentar, com sua irreverência e um corpo assumidamente 

desviante, a sociedade e sofrerem com a violência dentro e fora de casa. 

Elisa Nóbrega coloca que essa ―ritualização da revelação‖ da 

sexualidade homoafetiva também emergiu no cenário artístico na década de 

1970, tendo como ―espaço privilegiado, o literário‖222, com obras Meu corpo 

daria um romance, Herbert Daniel e passando pela produção do jornal gay 

Lampião da Esquina, onde atuaram nomes como João Silvério Trevisan, 

Aguinaldo Silva, Peter Fry, James Green, Luiz Mott, entre outros 

Atentando para o cinema, e mais especificamente para o Super 8, 

encontramos em Jomard Muniz uma empreitada em torno dos temas da 

sexualidade desde sua experiência em Pernambuco. E, posteriormente, no 

contexto da produção superoitista da Paraíba, no qual Jomard Muniz esteve 

inserido, encontramos, principalmente nas falas de Henrique Magalhães, a 

defesa da tomada da palavra, informando a necessidade de uma nova 

produção e visando levar para as telas um discurso fílmico que desconstruísse 

as imagens dominantes sobre os homossexuais, vindos principalmente das 

pornochanchadas. 

O Super 8 na Paraíba levaria para as telas o que faz parte de um 

movimento maior que é a quebra de um silêncio, a saída dos guetos, a ida para 

as páginas da literatura, ficcional e científica, por o debate em torno da 

homossexualidade como pauta. Não que o tema nunca fosse abordado, mas 

agora se daria, na visão desses cineastas, com o olhar da alteridade e/ou do 

confessional, que, nas palavras de Elisa Nóbrega, está demarcada pelo ―direito 

de ser e estar na história‖. 
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O depoimento de Perequeté, assim como dos homossexuais em 

Closes, preserva o caráter testemunhal. Neste e em outros filmes, os cineastas 

tomam uma posição militante e, com a estética da intimidade, procuram criar o 

laço entre entrevistador e entrevistado, estimulando a confissão. Bem como em 

Closes, onde a carta deixada por Marcos adquire o caráter testemunhal sobre 

sua vivência da homossexualidade. As experiências narradas pelos depoentes 

nestas obras revelam como as personagens subjetivam seus corpos e a si 

mesmas; ao confessarem constroem uma identidade. Porém, deve-se ter a 

noção que essa construção e subjetivação passam pelas escolhas e posições 

dos cineastas. Esses depoimentos tomados como falas de autoridade ao passo 

que a personagem e os depoentes proferem o reconhecimento de si como 

sujeito homossexual. Essas falas constroem representações sobre o real e 

instauram um regime de verdade para reforçar o discurso do cineasta em torno 

da defesa da confissão e do direito de ser homossexual.  

 Analisando o testemunho de Gabeira, narradas em suas 

autobiografias, Elisa Nóbrega, fala que, ―entendido agora como plano de 

consistência político, o corpo passa a ser sistematicamente tratado nessa 

literatura testemunhal‖223. Esse trabalho ainda reforça a necessidade de 

compreender esse processo no cinema, daí a importância de tomarmos essa 

produção superoitista e atentar para as representações por elas construídas, e 

que tem o corpo como campo privilegiado. O Super 8 paraibano parece fazer 

jus a fala de Antoine de Baecque, de que é ―próprio do cinema registrar corpos 

e com eles contar histórias, o que resulta em torná-los doentes, monstruosos e, 

às vezes simultaneamente, infinitamente amáveis e sedutores‖224. Corpos 

desviantes e que incomodam, mas concebidos com um olhar ―sério, poético, 

libertário‖225. 

 Esse olhar buscava, principalmente, romper com aquelas visões 

criticadas por Henrique Magalhães226 e que construíam a imagem do 

homossexual a partir de moralismos. A crítica se dá de um lado às 
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pornochanchadas, e de outro, aos filmes pornográficos. Estes últimos seriam 

um território livre para as representações dos desejos homoeróticos, porém 

recaíam críticas tanto em relação ao seu circuito de circulação, como a 

banalidade de muitas representações. Para Yves Michaud, a pornografia 

passava a se achar ―livre dos entraves à circulação e banalizada na arte e 

também na sociedade‖, tornando-se, assim, ―uma das formas da arte, a da 

exibição da intimidade‖227. Porém, nesse quesito, Magalhães reforça a crítica à 

circulação dessas obras, pois mal chegavam ao Brasil naquele período. 

 Tomando como base a exploração desse tema no discurso de 

Magalhães, percebemos como o tema se fazia presente nos debates sobre a 

sexualidade homoafetiva. Para Yvez Michaud, a ―exibição da intimidade e a 

pornografia banal‖, proporcionou a exploração artística da sexualidade, sendo 

esse processo estimulado pela propagação do aparato técnico, o qual 

podemos retroceder no tempo e entender também as experiências que já se 

davam em meados da década de 1960 e 1970. Para Michaud, 

 

A partir dos anos 1980, a abundância dos meios técnicos de 
produção de imagens e o caráter desde então privado da realização 
graças à supressão da etapa do desenvolvimento, da reprodução 
digital facilitada e, mais ainda, os poderosos meios de difusão das 
obras possibilitam uma pornografia popular até então limitada não só 
pela legislação, mas também, e mais ainda, pela dificuldade de 
reprodução e a presença indispensável de intermediários no circuito. 
Já estimulada pela polaróide, pela pulsão do ver, segundo a 
expressão de Laura Mulvey, que é uma das dimensões essenciais 
tanto da produção como do consumo de arte, encontra possibilidades 
de satisfação sempre novas. Até mulheres têm acesso ao 
voyeurismo. Os artistas recorrem por sua vez a essas práticas, nas 
quais podem enxertar preocupações de vanguarda, de transgressão, 
no contexto de um imaginário social mais banal‖228. 

 

 Ainda nas palavras de Michaud, no ―final do século XX, essas duas 

mutações se combinam: a estética triunfa e ao mesmo tempo a intimidade se 

exibe com uma tranqüila despreocupação‖229. O final dos anos 1970 e os anos 

1980, não apenas viveram a ressonância da revolução sexual dos anos 1960. 

Este contexto vivenciou novas revoluções e histórias que, como dizia Jomard 
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Muniz, deviam ser ―sangradas no corpo‖ e o próprio corpo seria o que de mais 

pessoal e íntimo o sujeito possuía, ou deveria possuir. 

 

 

3.1 O Ético e o Estético nas narrativas sobre a sexualidade no Super 8 
 

Nesse campo artístico, o corpo era defendido como tema, numa busca 

de apontar suas prisões e defender sua liberdade, bem como o território das 

experimentações artísticas. Como defendeu Michaud, ―o resultado dessas 

evoluções é que o corpo ‗fim de século‘ é de agora em diante ao mesmo tempo 

sujeito e objeto do ato artístico‖230. 

O Super 8 já vinha propiciando essas experiências. O uso desta bitola 

pela vídeo arte ressignificou os corpos como expressão artística. E no discurso 

cinematográfico o corpo foi adquirindo cada vez mais um papel central. Ao falar 

sobre o realismo italiano e o corpo como suposto da sensação de realidade, 

que viria da exibição/construção de um corpo sacrificado, não heróico, Jacques 

Aumont diz que para a construção dessa realidade fílmica seria ―preciso passar 

pelos corpos‖ e, assim, nos ajudar a compreender a centralidade do corpo nas 

narrativas fílmicas. Para Aumont, 

 
as realidades destruídas dão lugar a novas representações do sacrifício: 
uma mistura de ruínas de cidades e de corpos de mulheres substitui os 
heróis viris e os desfiles fascistas. O realismo rosselliniano implica, 
desde então, certa crueldade da cinematografia: é preciso passar pelos 
corpos. 

 
Sabermos que o primeiro nível (o grau zero) do realismo 
cinematográfico não é senão a relação – real, sincrônica, cênica – do 
corpo filmado com a máquina filmadora: chamo de ―inscrição 
verdadeira‖ e ―cena cinematográfica‖ à especificidade do cinema de 
colocar junto, em um mesmo espaço-tempo (a cena) um ou vários 
corpos (atores ou não) e um dispositivo maquínico, câmera, som, luzes, 
técnicos. A experiência compartilhada entre os corpos filmados e a 
máquina filmadora é gravada em uma fita de filme. Esse registro 
testemunha o que se passou aqui e agora, em determinado lugar, em 
determinado tempo. O ―realismo ontológico‖ (André Bazin) do cinema 
concerne menos à imagem fotográfica, impressão do mundo visível, e 
bem mais ao tempo, a um tempo comum, a uma regra de tempo comum 
à ação e ao seu registro – a um sincronismo. 
(...) 
Vida e morte, essa passagem do tempo nos corpos expostos à tomada 
cinematográfica se inscreve ao mesmo tempo como verdade e como 
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crueldade. A questão do destino dos corpos expostos é, para mim, a 
mais forte de todas as que o cinema inventa neste século. Arte 
figurativa por excelência, é inicialmente sobre o realismo de suas 
representações da figura humana que o cinema constrói seus estilos, 
realistas ou não. (...) E não haverá outro realismo no cinema que não 
aquele dos corpos filmados?231  

 

Não apenas filmados, mas (re)construídos. Dar ao sujeito posse de seu 

próprio corpo talvez tenha sido a máxima desses cineastas e militantes e, para 

isso, precisavam primeiro expor esse corpo, aprisionado ou em estado de 

liberdade, ou subvertendo os padrões. 

Uma cena em particular, no documentário Gadanho, de João de Lima e 

Pedro Nunes, é emblemática para percebemos as primeiras experiências que 

desmitificam o corpo filmado no cinema paraibano. Uma cena em que uma 

senhora sentada aparece encobrindo o rosto até que ela olha para a câmera e, 

percebendo que continua a ser filmada, volta a encobrir o rosto. Essa cena 

propõe uma boa reflexão sobre a linguagem do documentário ao revelar a 

presença do cineasta como elemento exterior aquela realidade. Como também 

a dimensão ética dos filmes. Não falo na questão desse fato parecer que os 

cineastas ―roubam‖ a imagem da senhora, mas redimensiona a discussão para 

outros termos e para outros casos. Caso soubéssemos que esse lixão já foi 

tema de diversos filmes e reportagens e que essa senhora tem acesso a TV 

(partindo do pressuposto que esse é o veículo de comunicação a que esses 

catadores teriam acesso mais fácil), refletiríamos que essa senhora conhece os 

mecanismos do audiovisual e das construções de imagens do outro que essa 

linguagem empreende, da apropriação que esses elementos exteriores àquela 

realidade fazem daqueles catadores.  
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Figuras 11 e 12 – Frames de Gadanho (1979), de Pedro Nunes e João de Lima. 

 

Jean-Louis Comolli coloca que hoje todos já temos experiências visuais 

com filmagens, ele defende que a preocupação com a imagem é uma 

preocupação moderna: 

 

Não há mais como encontrar muita gente que desconheça o conceito de 
―filmagem‖, e menos ainda que esteja fora da representação, afastado 
das imagens (...), das fotografias, da imprensa, dos filmes, da 
televisão... Não, não há mais. Há, nos dias de hoje, um saber e um 
imaginário sobre captação de imagens que são muito compartilhados. 
Aquele que filmamos tem uma idéia da coisa, mesmo que nunca tenha 
sido filmado232. 
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Esses personagens, de certa maneira, desafiam os diretores, 

questionam o ato da filmagem e das construções que os cineastas estejam 

fazendo deles. Fatos como este nos ajudam a compreender certas 

resistências, ou até mesmo as aberturas, de sujeitos em expor sua sexualidade 

e intimidade, falar de assuntos tabus, ainda tão pouco pronunciados no início 

da década de 1980, como os populares em Closes. Porém, o próprio Comolli 

chama atenção para a subversão dessa lógica; segundo ele, 

 

todo mundo tem medo disso, certo, mas esse medo é daqueles que se 
deixam dominar – e é isto que chamo de capacidade daqueles que são 
filmados de colocar em cena, de produzir a mise-en-scène de si 
mesmos: dominar esse medo, brincar com ele – medo que nos distancia 
definitivamente da original ―primeira vez‖; que, no entanto nos reconduz, 
todas as vezes que se seguem, a algo daquela inocência primeira, 
daquela magia inicial233. 

  

Os corpos também ganham destaque no filme Imagens do Declínio. Na 

crítica à presença das multinacionais no Brasil, o filme evidencia as marcas da 

exploração do capital no corpo das personagens e apresenta uma visão em 

torno da miséria local e dos sujeitos. O corpo ganha sentido em vários 

momentos: os corpos dos moradores ―violados‖ pela câmera; os corpos que 

expressam o prazer com o refrigerante e o corpo que tem uma garrafa de 

Coca-Cola representando um pênis. 

A participação das personagens filmadas na construção de 

representações dá a tônica de filmes como Gadanho, e aparece mais 

fortemente em Imagens do Declínio e Era Vermelho o Seu Batom, com as 

personagens sendo filmadas e, principalmente, exibindo-se para a câmera. 
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Figuras 13 e 14 – Frames de Imagens do Declínio – beba coca, babe cola 

(1981), de Bertrand Lira e Torquato Joel. 

 

Em Gadanho, num segundo momento, também vemos as personagens 

se exibirem para a câmera. Sorriem e brincam fazendo um contraponto à 

narrativa que denuncia as mazelas que acometeriam aqueles sujeitos que 

vivem no lixão. 
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Figuras 15 e 16 – Frames de Gadanho. 

 

Jomard Muniz, em Esperando João, entrecorta a narrativa, que é 

centrada na personagem Anayde Beiriz, interpretada por três atrizes e três 

atores/transformistas, por imagens de mulheres transeuntes da cidade. Ao 

entrecortar as imagens de Anayde Beiriz por imagens de mulheres anônimas, o 

filme associa a condição dessas mulheres à relegada à personagem. 
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Figuras 17 a 19 – Frames de Esperando João (1981), de Jomard Muniz de Britto. 

 

Já em Cidade dos Homens, a narrativa é toda centrada na produção 

dessas imagens de personagens da cidade. Porém, todos são homens. 

Algumas imagens capturam os homens em sua lida diária, encenando seu 
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trabalho, cortando as vias da cidade, ou apenas usufruindo os seus espaços. 

Em outras, os homens se constroem não apenas em sua relação com o espaço 

citadino, ou num outro sentido, na construção da cidade, mas também na sua 

relação com quem filma. 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 



170 

 

 

Figuras 20 a 32 – Frames de Cidade dos Homens (1982), de Jomard Muniz de Britto. 

 

A sequência da Coca-Cola em Imagens do Declínio, ao inaugurar outro 

momento na narrativa, torna-se repleta de simbolismo. A garrafa é uma 

materialidade repleta de significados. A Coca-Cola é apresentada como objeto 

de fetiche da sociedade de consumo e da sociedade que não tem meios para o 

consumo. O refrigerante é motivador de prazeres, até corporais. Ela é 

disputada e consumida, é interessante notar que o filme não se presta a dizer 

não consuma. 
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Figuras 33 a 37 – Frames do filme Imagens do Declínio. 

 

Essa sequencia é acompanhada da musicalização do poema Beba Coca 

– Babe Cola, de Décio Pignatari, remetendo a sons e partes do corpo. 

 

 

Figura 38 – Poema visual de Décio Pignatari. 

 

É nesse encontro de sujeitos de realidades diferentes, e na construção 

de uma relação de intimidade que se estabelece a relação da mise-en-scène 

que os sujeitos filmados fazem de si mesmos e da representação construída 



173 

 

pelos cineastas. Falando da linguagem documental, Ruben Caixeta e César 

Guimarães ressaltam que a peculiaridade dessa relação: 

 

não está na forma ou estrutura narrativa (...), mas sim no lugar (no 
espaço e no tempo) que ele reserva às falas, aos gestos e aos 
corpos do outro (enfim, às mise-en-scène do sujeito filmado), à mise-
en-scène do cineasta e, enfim, ao embate entre quem filma e quem é 
filmado234. 

 

Em Perequeté, acompanhamos um processo de confissão da 

personagem, Francisco Marto, ator na cidade de João Pessoa e que tem uma 

personagem transformista que dá nome ao documentário. Chama atenção a 

exposição de sua intimidade perante a câmera e sua abertura para revelar um 

tema tabu que, inclusive, é de difícil vivência dentro de sua casa.  

Em Closes, esse fato também chama atenção ao passo que se 

alternam depoimentos de militantes e populares sobre o tema da 

homossexualidade, revelando situações de conforto e/ou incômodo dos 

depoentes diante a câmera ao abordar esse tema. 

Em Perequeté, a construção da mise-en-scene revela a construção de 

uma personagem que vivencia uma experiência que torna intrínseca a relação 

entre vida e estética. Constrói-se uma linha imbricada entre a personagem 

tema do filme e seu personagem artístico, relacionando a individualidade e 

intimidade do sujeito à sua figura pública. Personagem esse que subverte os 

comportamentos masculinos e femininos a partir da imagem de sua 

personagem Perequeté que, inclusive, encena um número/show de 

transformismo ao som de Meu Nome É Gal, na voz de Gal Costa. 

 

                                                 
234
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Figura 39 – Frame de Perequeté (1981), de Bertrand Lira. 

 
 

Perequeté foi a primeira produção a abordar diretamente a sexualidade 

sob o aspecto da homossexualidade, levando pra tela a construção de um 

corpo que perpassará toda essa produção superoitista. Inclusive é esse corpo 

em específico, o de Perequeté, que interpretará uma das Anaydes em 

Esperando João e Parahyba Masculina Feminina Neutra, de Jomard Muniz. 

Em Era Vermelho o Seu Batom, as cenas e o momento representado, 

um bloco carnavalesco, no qual homens se transvestem de mulheres, são 

emblemáticos no tocante à crítica a uma hipocrisia presente na cultura 

brasileira: nessa sociedade, a opressão daria a tônica cotidiana, na qual 

homens e mulheres se comportariam segundo padrões heteronormativos. 

Homens transvestidos festejam o carnaval num bloco de rua, Virgens das 

Trincheiras, ao som da música Noite dos Mascarados e Bloco do Prazer e se 

exibem para a câmera, encenando um clima de descontração e 

permissividades. Entre estes estão populares, cineastas, professores e 

militantes, porém, no filme, todos são foliões. 
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Figuras 40 a 46 – Frames do filme Era vermelho o seu batom (1983), de 

Henrique Magalhães. 

 

Esses corpos, aos serem construídos e exibidos, trazem as marcas do 

contestamento: corpos transvestidos, nus ou seminus, encenadores de uma 

gestualística provocadora e habitantes das zonas de fronteiras dos gêneros 

masculino e feminino. E mesmo aqueles corpos que aparecem aprisionados 

pelos discursos moralizantes, como os que representam a impossibilidade de 

vivenciar seus desejos, como Marcos, em Closes, são tomados para a 

construção de uma crítica a esses tabus. Os corpos aprisionados expressam a 

normatização e os interditos, como com a personagem Anayde Beiriz e a 

Professora Libertina, nos filmes Esperando João e Parahyba Masculina 

Feminina Neutra, de Jomard Muniz. Suas vestimentas, gestos e falas 

expressam o pudor e a tentativa de dominação e ocultação dos desejos.  

Porém, é também por meio do corpo que se processava o discurso de 

libertação e revolução comportamental. A mesma Anayde transgride e, em 

meio a receios e dúvidas, acaba se entregando aos braços de diversos 

homens. Na trilogia de Jomard Muniz temos presentes personagens que se 

encontram nos extremos, da interdição ao extremo da liberdade sexual, como 

também temos os sujeitos que expressam a ambiguidade desses 

comportamentos, mostrando a linha tênue que os sujeitos percorriam. 

A ambiguidade dos comportamentos expressa os conflitos travados em 

torno dos desejos então pronunciados nas telas. As personagens esboçam a 

tentativa de viver livremente os afetos que há bem pouco tempo eram mantidos 
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em segredo e com isso vinham os medos e incertezas que geravam crises, 

tanto coletivas, quanto pessoais. E nesse novo cinema podemos contemplar 

―as metamorfoses atuais do corpo‖235. Esse sujeito expresso na arte representa 

a construção de novas identidades, porém, o novo traz diversas dúvidas, e isso 

pode nos ajudar a compreender as falas que sempre apontam as ―questões e 

crises existenciais‖ como temas centrais nessa produção centrada na 

sexualidade, seja a homo, seja em torno da heterossexualidade num cenário 

de questionamento em torno das condutas de homens e mulheres. Para Yvez 

Michaud, 

 

essa perspectiva pós-humana põe em cheque e em crise as certezas 
em matéria de identidade e de autocerteza, abaladas por outro lado 
pelas descobertas de novas vivências e de outras construções do 
corpo através dos trabalhos das artistas feministas (Nancy Spero, 
Judy Chigago, Cindy Sherman, Barbara Kruger) ou as contribuições 
dos artistas homossexuais e [mais adiante do contexto aqui 
estudado] do pensamento queer236. 

 

Percebemos essas marcas na forma que os corpos são abordados 

pelas narrativas desses filmes. O corpo, agora desnudo, procura se esvair do 

pudor. E quando o pudor aparece, ele é o vilão. Esse comportamento é uma 

busca de quebrar os ―regimes disciplinares‖237, do qual nos fala Foucault, que 

acaba por aprisionar o corpo. O corpo seria escravo tanto da política, como do 

próprio ato de amar, e de ambos buscaria se tornar livre. 

Em Esperando João, Anayde Beiriz aparece entre prisões e lampejos 

de liberdade. O filme é entrecortado por poemas da própria poetiza narrados 

em voz off, e umas das passagens que mais ecoa evidencia essa batalha: 

―Seria a escravidão da política maior ou menor que a escravidão do amor? 

Seria a escravidão do amor maior ou menor que a escravidão da política?‖  

Irônica, e propositalmente, a personagem vivencia a liberdade e 

desafia os valores morais quando é corporificada por atores e transformistas, 

simbolizando não apenas a liberdade do corpo da mulher, mas também a do 
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corpo transgênero. Jean-jacques Courtine reforça a ideia de que as lutas pela 

liberdade passam pela liberdade do corpo:  

 

―Nosso corpo nos pertence!‖ – gritavam no começo dos anos 1970 as 
mulheres que protestavam contra as leis que proibiam o aborto, 
pouco tempo antes que os movimentos homossexuais retomassem o 
mesmo slogan. O discurso e as estruturas estavam estreitamente 
ligados ao poder, ao passo que o corpo estava do lado das 
categorias oprimidas e marginalizadas: as minorias de raça, de 
classe ou de gênero pensavam ter apenas o próprio corpo para opor 
ao discurso do poder, a linguagem como instrumento para impor o 
silêncio aos corpos238. 

 

A construção de si passaria pela reconstituição de um corpo que, nem 

de longe, seria assexuado. Para Foucault, o sexo se tornou ―mais importante 

do que a nossa alma, mais importante do que a nossa própria vida‖239. E 

retomando a ideia do cinevivendo de Jomard Muniz, percebemos a erotização 

do discurso no seu fazer cinematográfico, no qual as concepções devem 

repercutir no próprio corpo: ―cada um conta a estória ou história como pode, 

porque as rupturas não devem ser intelectualizadas, mas sangradas no próprio 

corpo‖240. Um tipo de intelectual, nas palavras de Elisa Nóbrega, ―que produz o 

duplo de sua escrita, politiza não apenas suas narrativas [no caso dos nossos 

cineastas, narrativas fílmicas], como politiza a própria corporeidade‖241. 

Percebemos uma ideia de que a Super 8 era quase uma extensão do 

corpo do cineasta e que incentivaria diversas experiências audiovisuais e uma 

relação mais física e carnal com a câmera, propiciando, retomando a fala de 

Jomard Muniz, ―o prazer do texto audiovisual. Tudo na mão, como na mais 

saudável e sagrada masturbação‖242. 

A câmera Super 8 passou a ser concebida como meio que permitia a 

exploração cinematográfica, tanto que muitos a viam como o principal meio de 

iniciação no cinema. O fato de ter a câmera na mão estimulava uma concepção 
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que prezava pela filmagem ―natural e espontânea‖243, se revertendo, inclusive, 

na filmagem dos corpos nesse mesmo estado. A estética do filme amador, o 

plano aproximado, as tomadas que percorrem e anunciam um ―novo‖ corpo e 

que revelam os corpos amantes, aproximam o espectador do tema abordado e, 

como ―closes‖, criariam uma relação de intimidade.  

Rubens Machado Jr., inclusive valendo-se de Jomard Muniz, ressalta a 

atitude cinematográfica superoitista que buscava a ação espontânea na 

realização fílmica, mantendo o diálogo com outras artes, principalmente na 

abordagem da sexualidade: 

 

o Super-8 aproximava-se, nesses momentos, do happening teatral, 
da pichação e da momentaneidade da poesia marginal, que se 
propunham transitórias, imediatas, mais ativas que representativas. 
Coerente com essa espécie de ação fílmica direta, a política do corpo 
e da sexualidade adquiria centralidade naquele verdadeiro inchaço 
do presente dos filmes Super-8. ―Era uma coisa bem política, erótica 
e política‖, segundo o filósofo e poeta Jomard Muniz de Britto, 
protagonista do tropicalismo no nordeste, que se entrincheirou no 
‗anarco-superoitismo‘. Bissexualismo, travestis, desconstrução da 
imagem burguesa da mulher, frequentavam a ‗simpática bitola‘. 
Muitos dos filmes têm algo de festa dionisíaca, versão 
cinematográfica do desbunde. Com a forte presença da contracultura 
nos anos 70, o diálogo do corpo que grita por libertação parece 
clamar pela natureza, à qual o corpo deseja retornar. A fruição da 
relação imediata corpo-espaço, sob o signo da natureza (...)244 

 

A estetização do corpo e do sexo no cinema paraibano se pautou em 

princípios éticos que aproximavam concepções cinematográficas e 

reivindicações dos movimentos igualitários de gênero e sexual. E se não foi 

apenas pelo tema, era também pela relação e pelo olhar de alteridade com o 

que se filma que o político era criado, mesmo no, e por meio do, desbunde. 

Nesse sentido, o corpo se tornava território que possibilitava uma experiência 

tanto da arte, como da política.  

Uma política que é construída a partir de questões íntimas e pessoais, 

como as narradas por Perequeté e vivenciadas por Marcos e Paulo, em 

Closes, Anayde Beiriz, em Esperando João e Parahyba Masculina Feminina 

Neutra ou os foliões que vivem um amor de carnaval em Era vermelho o seu 
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batom. Personagens do cotidiano e que tem suas histórias representadas num 

percurso pela cidade, desde o centro até a periferia, ou nomes de destaque, 

como o de Anayde, mas que representavam a vivencia de tantos outros 

sujeitos.  

Em Closes a questão homossexual é abordada ao passo que o filme 

procede a discussão em torno do tema por meio de depoimentos de 

estudiosos, cineastas e, principalmente, populares espalhados pela cidade. 

Depoimentos que expõem vários pontos de vista sobre a homossexualidade, 

desde os militantes da causa gay, até aqueles contrários a essa orientação 

sexual. Os depoimentos entrecortam e dialogam com uma narrativa ficcional: a 

história da relação de Marcos e Paulo. Exceto o narrador, os demais depoentes 

não fazem menção direta aos dramas das personagens, porém, a construção 

acaba por relacionar as falas aos episódios da relação do casal. O 

comportamento das personagens é tomado como ato político. Porém, a fuga de 

Marcos é tornado antagônico à permanência de Paulo na cidade, e esse 

enfrentamento é enaltecido como ato a ser seguido pelos homossexuais. 

Prosseguindo a sua tese, Elisa Nóbrega continua a discutir as 

estratégias de construção de novas representações culturais referente às 

vivências sexuais e as relações de gênero: 

 

Tendo como princípio norteador a desnaturalização das relações de 
gênero, Luciana Araújo argumenta: ‗artistas que ousam e rompem 
preconceitos para compor sua obra, trazem para os leitores uma 
experiência estética e também social‘. Muito mais do que 
simplesmente uma produção estética, essa (leitura) crítica chama 
atenção para a transgressão no conteúdo temático, como sendo 
importante para a ‗elevação‘ da literatura245. 

 

É preciso entender esse cinema como uma prática de escrita e de 

leitura de mundo. E sendo esse campo cinematográfico o local dessa produção 

de significados, entende-se o interior e o exterior como formadores de um 

mesmo campo no qual são representados e performatizados os ―novos‖ 

sujeitos dessa produção, tanto os produtores, quanto suas personagens.  

Partindo de uma política da performatividade, essa atitude 

cinematográfica, esses superoitistas, as personagens homossexuais, as 
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mulheres sujeitadas à opressão ou as que se colocam ou são tomadas como 

agentes do feminismo não existiriam ―antes da lei‖, ou seja, antes desse 

Cinema. ―Talvez o sujeito e a invocação de um ‗antes‘ temporal sejam 

constituídos pela lei como um fundamento fictício de sua própria afirmação de 

legitimidade‖246. Para Vitor Grunvald, essa ―política‖ seria: 

 

um tipo de subversão que opera no e através do tempo social ou, em 
outras palavras, que busca na cultura sua possibilidade de subversão 
– possibilidade, aliás, que, para Butler, parece existir desde o 
princípio, em virtude do caráter construído do sexo/gênero247. 

 

 Tal cinema encontrou essa ―possibilidade de subversão‖ e empreendeu 

a construção de sujeitos que subverteriam as normas. Sejam as personagens 

―desviantes‖, sejam os próprios cineastas que instauraram uma nova atitude 

cinematográfica na Paraíba, com seus novos temas e uma nova relação com 

os suportes e o fazer cinematográficos, esses sujeitos surgiram como uma 

resposta aos regimes de exclusão de uma sociedade heteronormativa. Nesse 

sentido, a mulher, e principalmente o homossexual, se tornaram objetos de 

reflexão e subversão, pois num regime onde a heteronomatividade daria a 

tônica das relações sociais, privilegiando o homem heterossexual, esses 

seriam os sujeitos que mais teriam suas liberdades cerceadas.  

A enunciação das personagens homossexuais no cinema manifestava-

se, na visão desses cineastas, como na fala de Henrique Magalhães, ou nas 

falas de Pedro Nunes quando do lançamento de seu filme Closes, com um tom 

pejorativo na representação dessas personagens. Em seu livro A personagem 

homossexual no cinema brasileiro, Antônio Moreno percebe que nesse cinema, 

a atenção dispensada a essas personagens ―é, no mínimo, deformante‖, sendo 

que ―raros demonstram um tratamento humanístico ou ético do homossexual‖. 

O autor continua e diz que essas raras obras ―exibem elementos, por vezes, 

até iconoclastas, desmistificadores de preconceito e tabus universais dirigidos 

às relações homoeróticas e dos quais expressam desejo de se libertar‖248. 
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Era por meio de um corpo subversivo em suas práticas e desejos que 

se construía um discurso contestador. Esse corpo é o corpo do homossexual, 

ou como coloca Jomard Muniz, os corpos (Parahyba) que comportam o 

masculino e o feminino, um corpo neutro, mas que era palco de todos os 

desejos e orientações. 

É nesse corpo subversivo que se desenvolve toda a experiência 

discursiva, tanto no campo da arte, quanto no da política, que se colocavam em 

cheque os comportamentos normativos de homens e mulheres e onde foram 

inscritos os desejos, os (des)afetos, a intimidade do sujeito, a sua história, o 

seu tempo e o tempo dos cineastas. 

Em Era vermelho o seu batom, a enunciação desses corpos 

transvestidos e desse momento de subversão dos gêneros evidencia a cultura 

da permissividade criada pelo carnaval. Porém, é nesse mesmo momento que 

o protagonista vive seu drama e os preconceitos são apontados. Mesmo nesse 

momento a repressão aos desejos ainda se faria presente. O protagonista 

experimenta uma aventura sexual durante um passeio na praia. Porém, 

durante o bloco de carnaval, onde se encontrava transvestido, ele encontra o 

parceiro do ato sexual que, ao vê-lo transvestido e dançando cheio de trejeitos, 

ignora-o e foge temendo ser ―denunciado‖, mas antes acaba por obrigar, em 

tom ofensa, que a ―bicha‖ desaparecesse.  

Essa passagem tece uma crítica a sociedade que continuaria a ser 

preconceituosa e machista mesmo nesse período. Esse comportamento 

denunciaria uma heteronormatividade mesmo entre aqueles amantes, quando 

a personagem que rejeita o outro acaba reproduzindo um padrão corporal e 

comportamental que concebe o corpo não-natural como abjeto. A normatização 

dos corpos passaria, inclusive, por esse universo homossexual. Ao se travestir 

e encenar outra corporeidade, esse homossexual deixaria de ser homem e 

passaria a ser uma ―bicha‖ a ser rejeitada. Porém, não apenas o corpo seria 

―anti-natural‖, as suas práticas também o seriam. Tanto que faria parte da 

cultura da negação, exemplificado no sujeito que nega conhecer o parceiro da 

aventura sexual. 

O corpo que não segue as ―sexualidades instituídas‖, principalmente o 

transgênero, aquele que transita tanto pelo corpo instituído como feminino, 

quanto masculino, ou orienta-se por um dos dois em oposição ao sexo de 
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nascença, desafiam as fissuras dessas institucionalidades. Segundo Carlos 

Figari e Maria Elvira Díaz-Benítez, 

 

ele é tudo o que deve ser evitado, separado e até eliminado: o 
perigoso, o imoral e o obsceno entram na demarcação do fétido e do 
repugnante. Como exterior (porém interior) constitutivo, a abjeção 
aparece como fundante do ser humano, ou seja, como aquilo que o 
constitui a partir da sua cisão com o mundo natural249. 

 
 

Porém, é esse corpo, como dito, que subverte, que é tomado como 

meio de proferir o discurso que põe em cheque as categorias normativas de 

masculinidade, feminilidade e sexualidade. É o corpo homossexual que vai 

proferir não apenas a liberação sexual, mas também a libertação das 

personagens femininas. Vale ressaltar que essa personagem homossexual se 

constrói pela gestualidade e a atuação, como com os transformistas, mas 

também, e principalmente, por meio da vivência da própria homossexualidade 

enquanto orientação sexual das personagens. 

Em Esperando João, Anayde Beiriz vivencia uma batalha contra os 

mecanismos que cerceiam seus desejos. Quando representada pelas três 

atrizes, Anayde Beiriz é concebida como uma personagem quase enclausurada 

e em crise com seus desejos. Porém, esse comportamento é subvertido 

quando Anayde Beiriz passa a ser encenada por três atores que, por meio do 

transformismo e de uma gestualística que recriam o corpo feminino. Esse corpo 

transgênero torna Anayde Beiriz ousada e desafiadora, liberando seus desejos. 

A personagem experimenta totalmente essa liberdade e desafia os discursos 

normativos no terceiro filme dessa trilogia de Jomard Muniz, Parahyba 

Masculina Feminina Neutra, ao se entregar aos amores atonais.  

É a personagem homossexual que (des)constrói um comportamento 

feminino calcado nessa heteronormatividade. O destaque se dá com a 

encenação da personagem feminina por meio de atores, porém, não se encerra 

aí. Quando a personagem mulher que subverte esses valores morais é 

encenada por uma atriz, também vamos encontrar na prática homoerótica o 

meio pelo qual a personagem feminina subverterá certos comportamentos.  
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Isso se dá em Parahyba Masculina Feminina Neutra, quando duas 

personagens femininas encenam uma relação sexual. Mas lembremos que, até 

mesmo a mais feminista das personagens desse campo artístico, a Maria, 

considera (o seu autor e leitores) como seu maior ato de subversão, a vivência 

de um amor lésbico. 

O olhar feminista se faz presente nesse campo, dado vista as 

referências do movimento de mulheres no então nascente movimento gay, mas 

se torna mais evidente como no depoimento de uma feminista no filme Closes, 

que só foi inserido após a reivindicação de algumas militantes, e por meio da 

Maria, personagem que se declara e é declarada pelo seu autor como uma 

mulher comum, mas que profere um discurso feminista. 

Importante questionar que a interlocução desse discurso feminista se 

dá por meio de uma produção e da fala ―masculina‖. E o fato de algumas 

militantes reivindicarem um espaço no filme Closes, revela uma crítica a essa 

produção. Ou seria um busca de ―tomada da fala‖ pelo movimento feminista? 

Alômia Silva sugere uma análise de uma questão próxima a partir de 

uma tira da Maria, na qual Henrique Magalhães se insere diretamente na 

discussão das personagens, simbolizando não somente os diálogos que se 

davam nesse contexto, mas também uma disputa pela fala. 

 

 

Figura 47 – tirinha da Maria250. 
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Analisando a tirinha e a prática artística e a postura política de 

Henrique Magalhães, Alômia Silva diz: 

 

a ―invasão‖ dele desconcerta Maria e suas amigas ao colocar em 
cena uma questão bem apropriada para as discussões de gênero e 
do feminismo: ele provoca sutilmente uma crítica aos grupos 
fechados de mulheres, argumentando que ele, um homem, tem seu 
lado feminino. Interessante pensar aqui nesta imagem, muito menos 
recorrente, mas de forma alguma ausente nas fontes por mim 
consultadas, da idéia de um feminino no homem, já que se tornara 
mais banal ou, pelo menos mais fácil de apontar pelas questões 
morais de uma cultura falocêntrica, a masculinização das mulheres. 
Mas a questão ainda aparece formulada na base do binarismo, 
(re)afirmando a idéia de dois lados bem demarcados, ainda que 
possíveis de coexistência num mesmo corpo251. 

 

Esses cineastas ao defenderem a causa gay e causas feministas, 

defendem esse corpo que comporta o masculino e o feminino e partem de uma 

linguagem a qual não fazia parte das práticas feministas, mas que também não 

era consensual no movimento gay, que era o desbunde, como percebemos em 

Jomard Muniz, ou uma sutil ironia ou o humor, presente nos trabalhos de 

Henrique Magalhães. Nesse sentido, a criação de personagens, ou mesmo 

essa atitude artística, que encenam um comportamento dúbio de gênero, 

fundamenta o que se pode chamar de homoarte ou estética gay.  

Esse comportamento introduz elementos fundamentais que viriam 

definir essa temática e essa estética e que são ―intrínsecos na condição 

humana: o afeto, o desejo, a erotização, a sexualidade, o corpo, a identidade, o 

falo, etc.‖252. Seria a aproximação da ―experiência comum‖ com a ―experiência 

estética‖. Segundo Wilton Garcia, 

 

a noção conceitual de estética, como categoria vinculada à 
homoarte, evidentemente, apresenta-se sob refutações e/ou 
objeções, tendo por função pontuar a obra de arte, convergindo esta 
a uma produção sensível da atividade humana. Na 
contemporaneidade, a estética operacionaliza-se na dinâmica das 
experiências – da ação, da atividade –, e pode ser citada como 
imanência, pois nessa proposição apresenta- se como propriedade 
potencialmente aberta (ECO, 1991). Em outras palavras, talvez, não 
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exista uma diferença tão radical entre experiência comum e 
experiência estética, sobretudo, no espaço da contemporaneidade, 
em que as situações de fluxo e de contaminação dos códigos 
(visuais, verbais e sonoros) são pertinentes das/nas enunciações dos 
produtos culturais253. 

 

Essa visão que aproxima vida e arte na constituição do sujeito revela o 

que Foucault chamou de Estética da Existência, que, no tocante a essa 

estética gay, revela um processo de um autoconhecimento do sujeito em 

relação à sexualidade, processo que passaria pela experiência artística. 

Segundo Foucault, ―o sujeito se constitui através de práticas de liberação, de 

liberdade, como na Antiguidade – a partir, obviamente, de um certo número de 

regras, de estilos, de convenções que podemos encontrar no meio cultural‖254. 

Falando dessa estética como resistência aos poderes e normas 

instituídas e cerceadoras dos desejos, Guilherme Castelo Branco diz: 

 
Foucault faz questão de afirmar, de maneira a não deixar qualquer 
dúvida, que a estética da existência, enquanto atitude pela qual 
tornamo-nos artífices da beleza de nossa própria vida, é um estilo de 
vida de alcance comunitário, por ele também denominado de modo 
de vida ―artista‖, realizável por todo aquele que seja capaz de 
questionamento ético e que seja realizador, a seu algum modo, da 
atitude de modernidade: ―o prazer por si pode perfeitamente assumir 
uma forma cultural, como o prazer pela música255. 

 

Tendo como ponto de partida as próprias obras de arte, Wilton Garcia 

tem como problema chave para propor um conceito de homoarte o 

questionamento levantado por Jacques Aumont: ―há ou não há leis estéticas 

particulares a cada forma social e historicamente atestada da atividade 

artística?‖256 

Aumont reconhece a possibilidade de existir ―estéticas específicas‖ e, 

com essa afirmativa, Garcia fundamenta a constituição do conceito de 

homoarte. Essa estética não se relacionaria apenas ao conjunto de obras que 

representam a personagem homossexual, mas se gesta em relação a um 

conjunto de códigos que relaciona sujeitos e práticas constituintes de uma 
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cultura homoerótica, aos quais podemos incluir a defesa de uma prática que 

relaciona arte e política na defesa das liberdades das minorias sexuais. 

Nesse processo, no qual a explosão discursiva do sexo faz parte, as 

guerras de representação em torno da noção de arte revelam os embates em 

torno desse fazer artístico. Nesse sentido, Wilton Garcia diz que, 

 

Num primeiro instante, os olhares dizem respeito a uma enunciação 
pejorativa desta manifestação, na qual estão apenas preocupados 
com o sensacionalismo enunciativo do cacófato – na sonoridade 
desagradável e perturbadora, para alguns críticos, que celebram a 
construção do termo ―ca gay‖, como pronunciamento de uma 
obscenidade. Isso é proveniente de uma marca fonética, quando se 
estabelece a união das sílabas finais da palavra com as iniciais da 
seguinte. Penso que seria uma leitura muito simplista e reducionista 
e, estrategicamente, divisora para uma política de exclusão, ao dar 
foco à expressão como fracasso comunicacional257. 

 

E, como vimos, na cinematografia paraibana, esse processo foi 

evidente. Os críticos dessa produção se referiam de forma pejorativa utilizando 

o termo cine gay. Mas num processo de ressignificação e afirmação, Jomard 

Muniz passa a defender de forma bem humorada a expressão cine guêi, 

inclusive subvertendo a grafia. E valendo-se também do cacófago, dizia que 

essa produção se negava a fazer um ―cinema careta‖. Com efeito, assumiam 

um fazer que colocava em questão a formação, ou não, de um gueto artístico. 

Essa estética, no presente caso, procura ―normalizar‖ algumas práticas 

homoeróticas. Como vimos, o beijo e o ato sexual passaram a ser defendidos 

como algo normal e belo. Não que estética seja sinônimo de belo. Porém, essa 

produção procurava apresentar, ou causar o efeito de complacência nos 

espectadores em relação ao universo homossexual, articulando a linguagem a 

um projeto maior. 

Nesse sentido, a estetização de práticas vistas com abjeção pela 

sociedade, como o ato sexual e o beijo gay, também teria a função de 

subverter as normas. Segundo Garcia, 

 

A subversão ocorre em alguns casos, talvez mais consciente eu diria, 
mas nem sempre se coloca como lugar comum. Assim sendo, ser 
gay implica uma construção simbólica de identificações, as quais 
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postulam momentos prazerosos. Depende sempre do ponto de 
vista258. 

 

Relacionar a vivência à experiência artística seria, segundo Guilherme 

Castelo Branco, valendo-se da noção de estética da existência, ―um dos modos 

possíveis de realização estilística da liberdade, podendo ter até mesmo caráter 

revolucionário‖259. 

Analisando essa ênfase da descrição demorada do ato sexual na 

literatura homoerótica, Durval Muniz diz que esse comportamento é 

característico de uma cultura homossexual. O ato sexual em si, entre sujeitos 

do mesmo sexo, devido às diversas restrições sociais, seria tomado como um 

dos principais momentos de uma vivência homossexual. Sobre esse 

comportamento, Duval Muniz diz: 

 

Impedidos, em grande medida, de fazerem a corte demoradamente a 
seus parceiros, tendo que rentabilizarem ao máximo seus encontros 
afetivos e sexuais, os homossexuais vão investir na recordação, na 
lembrança e na narrativa dos seus encontros amorosos, tentando 
assim prolongar, através de uma memória atenta para os detalhes, 
notadamente para os detalhes corporais e relativos ao ato sexual, 
estes encontros fortuitos, que se materializará na literatura escrita 
por homossexuais em narrativas que, ao contrário daquelas escritas 
por autores heterossexuais, vão passar rapidamente pelo momento 
da corte e se deleitarem na descrição do momento do encontro dos 
corpos e dos sexos260. 

 
Em Closes, o ato sexual entre Paulo e Marcos surge como uma 

rememoração entrecortando a narrativa, tanto da narração/leitura da carta, 

como dos depoimentos. Ainda segundo Durval Muniz, 

 

Cercados por uma sociedade heteronormativa, proibidos de se 
manifestarem em público, faltando‐lhes suportes sociais, inclusive 
legais, em muitas sociedades, para se apoiarem, estes amores só se 
tornam possíveis, viáveis, maximizando o uso do tempo, fazendo um 
uso concentrado dos dias, das horas, dos minutos e segundos que 
têm à disposição261. 

 

                                                 
258

 Id. Ibidem., p. 16. 
259

 BRANCO, Guilherme Castelo. Op. Cit., p. 10. 
260

 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. Amores que não têm tempo: Michel Foucault e as 
reflexões acerca de uma estética da existência homossexual. In: RAGO, Margareth. (Org.). 
Revista Aulas, nº 7: Dossiê Estéticas da Existência. Unicamp, Campinas, 2010, p. 41. 
261

 Id. Ibidem., p. 45. 



190 

 

O ato que sugere o amor entre os dois corpos se desenrola na praia, 

assim como em Era vermelho o seu batom, como também num ambiente 

privado. Closes representa o ato como fruto de uma relação amorosa, de 

cumplicidade mútua. Já em Era vermelho o seu batom, o sexo é fruto de uma 

aventura, de um encontro fortuito e passageiro entre os amantes, no qual a 

satisfação imediata do desejo é o centro das preocupações. 

 

 

Figuras 48 e 49 – Frames de Closes (1982), de Pedro Nunes. 
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Figuras 50 e 51 – Frames de Era vermelho o seu batom. 

 

Em Era vermelho o seu batom, o ato sexual foi vivenciado de 

maneira distinta entre as duas personagens. Enquanto um personagem 

vivência a homossexualidade em outras esferas sociais, o outro enuncia 

uma necessidade de permanecer na ―clandestinidade‖, concentrando seu 

desejo no ato sexual não pronunciado. E antes que outras forças normativas 

ajam ou os afetos se construam, o ato já teria sido consumado e ficado no 

passado, sendo preciso negar os desejos em outros espaços, nem que seja 

por meio da opressão. 

A necessidade do anonimato, levantado tanto pela personagem de 

Era Vermelho o Seu Batom, quanto por Marcos, em Closes, revela tanto as 

opressões, mas também as possibilidades de uma vivência dos prazeres: 
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o anonimato, se em muitos casos era uma ameaça, era um risco, 
inclusive de vida para os homossexuais, podia também se constituir 
num espaço de liberdade para a vivência de emoções, de relações, 
de experiências, de parcerias amorosas, impossíveis de serem 
vividas às claras. Nem sempre o vir a público seria sinônimo de 
felicidade e de alegria; às vezes a descoberta de uma paixão 
escondida sob o manto da amizade masculina podia significar a dor 
da perda e da execração pública262. 

 

Essa cultura da repressão ao ato sexual é enfatizada em Baltazar da 

Lomba. A encenação não apenas é revelada ao espectador, mas também é 

acompanhado pelo olhar do denunciante. Mas o que chama mais atenção é 

a encenação que revela os corpos realizando de forma fervorosa os desejos 

sexuais. Cena que também marca o filme Segunda Estação de Uma Via 

Dolorosa, no qual o personagem vivencia o sexo com ―garotos de aluguel‖. 

 

 

 

Figuras 52 e 53 – Frames de Baltazar da Lomba (1982), do Grupo Nós Também. 
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Figura 54 – Frame de Segunda estação de uma via dolorosa (1983), de Lauro 

Nascimento. 

 

Uma das representações mais simbólicas e que quebra com a 

ênfase no ato sexual masculino é a cena de amor entre duas mulheres sob 

uma lona de rasgada de um circo em Parahyba Masculina Feminina Neutra. 

Ao som da música Bárbara, de Chico Buarque, a câmera percorre a cena 

revelando detalhes dos corpos e do ato sexual. 
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Figuras 55 e 56 – Frames de Parahyba Masculina Feminina Neutra (1983), de Jomard 

Muniz de Britto. 

 

A representação desses atos sexuais marcam, em definitivo, a busca 

dessa produção em (re)construir a ideia de masculinidade presente fortemente 

na cultura paraibana. E é com a multiplicação desses corpos fílmicos que se 

exploram cada vez mais as novas ideias de corpo(s) que estavam em 

multiplicação e em constante performance fora das telas. Mas, de fato, esse 

corpo estetizado do paraibano seria masculino, feminino ou neutro? 

 

 

3.2 Parahyba Masculina Feminina Neutra 

 

Numa referência direta ao filme de Tizuka Yamazaki, Parahyba Mulher-

Macho (1983), Jomard Muniz de Britto, ao intitular um de seus filmes de 

Parahyba Masculina Feminina Neutra não apenas parodiava esta obra de 

projeção nacional, ele também brincava e questionava as representações e 

estereótipos em torno da paraibana e do paraibano. Representações 

construídas pelas páginas dos cordéis, pelas xilogravuras, pela literatura 

regionalista e cantadas nos forrós, xotes e baiões.  

O verso ―Paraíba, masculina, muié macho, sim sinhô‖, da música 

Paraíba263, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, produziu e difundiu uma das 
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imagens mais recorrentes referentes à mulher paraibana, a de mulher-macho, 

como também reafirmava a masculinidade do nordestino, em particular, do 

paraibano. Com certeza, devido a projeção dessa música, esses versos foram 

tomados como referência por Tizuka Yamazaki e, consequentemente, por 

Jomard Muniz de Bitto.  

A partir dessas representações expressas pela música do ―Rei do 

Baião‖, a Paraíba, mesmo feminina, tratada como uma mulher pequenina, seria 

um estado por excelência masculino, ou melhor, com predicados masculinos. 

Esses atributos também seriam centrais para a construção do nativo dessa 

região, o nordestino. Nessas representações se entrelaçam região e gênero. 

Segundo Durval Muniz, 

 

o tipo regional do nordestino foi elaborado por toda uma produção 
discursiva do começo do século XX; esta construiu-o como uma 
figura masculina, forte, valente, viril, descendente direta dos antigos 
grandes patriarcas – responsáveis pela conquista e colonização da 
região. A nordestinidade se relaciona diretamente, portanto, com a 
masculinidade, compondo uma identidade regional que implica uma 
identidade de gênero. Ser nordestino é ser ―macho‖264. 

 

Nesse sentido, neste tipo humano não haveria lugar para valores 

femininos. Estes últimos, inerentes à mulher, seriam subjugados, assim como 

quem os carregam. Essas representações são perpassadas pela ideia de que 

só ao homem seria inerente a capacidade de sobreviver a uma região tão dura 

e uma vida penosa quanto à região Nordeste. 

Essas construções sociais acabam por criar um modelo tradicional do 

que representaria o ―homem de verdade‖, o homem nordestino, ao qual os 

corpos masculinos e femininos teriam que se sujeitar. Esse homem seria capaz 

de tornar novamente viril a região em contextos de crises e invasão de 
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―interesses e valores estranhos‖265. Os valores que constroem esses modelos 

criam e reproduzem uma lógica naturalista de dominação masculina, a qual 

Daniel Weizer-Lang vai analisar como parte do processo na construção das 

formas de se fazer homem. Segundo o autor: 

 

o duplo paradigma naturalista que, por um lado, define a 
superioridade masculina em relação às mulheres, e, por outro, rege o 
que deve ser a sexualidade masculina resulta na produção de uma 
norma política andro-centrada e homófoba que nos diz o que deve 
ser o homem de verdade, o homem normal. Este, homem viril no 
modo de se apresentar e em suas práticas – portanto não efeminado 
–, ativo, dominante, pode aspirar aos privilégios de gênero. Os 
outros, os que se distinguem por uma razão ou outra, por causa de 
sua aparência ou de seus gostos sexuais ―pelos‖ homens, 
representam uma forma de insubimissão ao gênero, à opinião de 
sexo, e são simbolicamente excluídos do grupo dos homens por 
pertencer aos ―outros‖, o grupo dos dominados/as, formado pelas 
mulheres, pelas crianças e por todas as pessoas que não os homens 
normais266. 

 

A (des)construção e crítica empreendida pelo superoitismo na Paraíba 

a essa dominação masculina presente na história e na cultura do estado 

passava pela abordagem desses valores dominantes por meio das narrativas 

fílmicas.  Ao tematizarem o universo masculino, os filmes desmitificavam as 

práticas e representações dominantes, bem como evidenciaram as brechas e 

outras maneiras de ser homem. 

Cidade dos Homens, de Jomard Muniz, constrói uma espécie de visão 

sobre a cidade de João Pessoa, sugerindo que esta seria marcada por uma 

cultura do masculino. O filme constrói essa ideia de cidade a partir de imagens 

com a presença massiva de homens nos mais diversos espaços; muitos 

homens. Mas não lança uma visão apenas observativa e que revela essa 

presença dos homens nos espaços da cidade como natural, pelo contrário, 

lança um olhar analítico e que procura desvendar esse comportamento.  É a 

representação, justamente, de uma cultura do homem na rua, ocupando os 

espaços públicos, os trabalhos da rua, a vivência entre eles e os espaços 

culturalmente construídos como espaços masculinos ou predominantemente 
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masculinos, como a própria rua, o bar, a praça, os clubes – espaços estes que 

excluiriam as mulheres.  

O filme capta rostos e corpos dos mais diversos tipos, como se 

procurasse o típico homem paraibano, movimento que remontaria outros 

períodos e políticas, como o início do século XX, que buscou entre praianos, 

brejeiros e sertanejos o representante da masculinidade nordestina267. O filme 

sugere uma representação desse homem paraibano como um sujeito diverso.  

O filme percorre praças e vias públicas, espaços privilegiados para a reunião 

desses homens, além do canteiro de obras do Espaço Cultural da cidade, uma 

colônia de pescadores, teatro, universidade, o Bar do Camões, conhecido 

reduto boêmio à época. Lugares que, na análise de Daniel Weizer-Lang, ―ao 

abrigo do olhar das mulheres, se constrói, se gera e regenera o masculino, 

seus atributos e seus privilégios de gênero‖268. 
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Figuras 57 a 63 – Frames de Cidade dos Homens. 

 

A defesa dessa masculinidade que marca a ideia de homem nordestino 

ainda é desvendada ao passo que a personagem feminina Anayde Beiriz é 

abordada. Jomard Muniz desconstrói diversas das representações em torno 

dessa mulher, desde parodiando a representação da ―mulher-macho‖ a qual a 
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personagem é associada no título do filme de Tizuka Yamazaki, até as visões 

mais críticas em torno da personagem, que a concebem como uma mulher 

libertina e causadora da desonra dos homens. E a defesa da honra é central 

para a constituição do homem nordestino. Segundo Durval Muniz: 

 

outro tema constante no discurso regionalista ao traçar as 
características do nordestino é o do valor que este confere à honra 
pessoal, em nome da qual é legítimo até que mate. A honra não 
podia ser atacada nem por outro homem, nem por sua mulher. Um 
homem sem honra não existia mais, era considerado um pária na 
sociedade269. P 196 

 

Dentre as representações da Anayde Beiriz que Jomard Muniz retoma 

em Esperando João, está aquela que carrega a culpa que lhe foi 

historicamente imposta pelos episódios de 1930, como o assassinato de João 

Pessoa pelo seu namorado, João Dantas, que cometera esse ato em defesa da 

própria honra, depois que este teve a casa invadida e fotos íntimas suas com 

Anayde Beiriz divulgadas pelos partidários de João Pessoa.  

Essas representações construídas no decorrer dos anos, e que 

agitaram os debates no início da década de 1980, colocavam-na num lugar de 

destaque sobre esses episódios, muito mais que na época dos próprios 

acontecimentos, quando as questões partidárias e econômicas tiveram um 

peso maior no desenrolar da ―Revolução de 1930‖ e a imagem de Anayde 

Beiriz mal figurava nas reportagens da época270. 

Em Esperando João, essa representação é evidenciada por imagens 

de uma Anayde Beiriz ―aprisionada‖ atrás de grandes de uma residência e de 

figurino e gestualística comedidas. Essa Anayde representaria um corpo que, 

por romper com comportamentos, se comporia como inadequado ao meio, um 

corpo entre a moral social e as questões existenciais. Bem como a retomada 

de trechos de poemas da poetiza dentro da narração do filme que, ao ser 

ressignificados pelo filme, representariam a culpa imposta sobre a personagem 

histórica: a mulher que feriu a honra daqueles homens, a própria honra da 

mulher paraibana e a honra da cidade. 
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Figuras 64 a 66 – Frames do filme Esperando João. Atrizes encenando Anayde Beiriz. 

 

Com teus homens de cimento e tuas mulheres de algodão 

De repente, senti que estava presa naquele quarto de hotel 
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Onde o barulho das ruas atravessava paredes e obstáculos e vinha me condenar por 

crimes apenas suspeitados 

E que nunca mais poderia ser feliz atrás das grades 

Vítima de um engano irremediável 

E que todas aquelas lembranças cheiravam a morte, podridão. 

 

De longe, Anayde Beiriz é tomada como a personagem central para 

representar a dominação masculina sobre a mulher, mas seu comportamento é 

tomando, principalmente, para representar as possibilidades de outras formas 

do feminino. Ao tomar Anayde Beiriz como uma mulher que rompia com os 

comportamentos tradicionais à sua época, e que por isso foi penalizada, essas 

representações buscaram revelar as visões dominantes, bem como mostrar os 

incômodos gerados pela subversão desses comportamentos. 

A subversão do comportamento feminino seria um dos motes para que 

a mulher recebesse a alcunha de ―mulher-macho‖. Nesse sentido, essa visão 

da mulher-macho, apesar de ser habitual e difundida, também traria marcas do 

preconceito. Pois o comportamento masculinizado não estaria apenas 

associado à coragem e bravura da mulher em lidar com as intempéries da 

região, mas também era tomado para estereotipar aquelas mulheres com 

práticas que subvertiam o comportamento de mulheres dóceis e subservientes. 

As mulheres que contestassem as construções sobre seu gênero, passassem 

a vivenciar a vida mundana e o amor para além do casamento, a reivindicar 

direitos outrora apenas defendidos como masculinos, representariam a mácula 

na sociedade e uma ameaça à família tradicional. 

Como vimos, Anayde Beiriz é apropriada na década de 1980 e envolta 

sob um discurso feminista que diz mais respeito à segunda metade do século 

XX que mesmo ao início do século, quando viveu. Talvez por representar um 

contexto de transformações e de quando a mulher aparece como questão. Nas 

palavras de Durval Muniz: 

 

É nítido, nesse momento, uma crescente preocupação com a 
possível quebra das hierarquias de gênero, que os discursos definem 
como hierarquias de sexo. As mudanças trazidas, inclusive para a 
organização da família, parecia solapar os lugares tradicionalmente 
reservados para homens e mulheres na sociedade. A emergência do 
movimento feminista e as mudanças de comportamento atribuídas às 
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mulheres, trazidas pela vida urbana e pelo mundo que se 
modernizava, parecia ameaçar a dominação masculina de forma 
insuportável para homens que teriam sido educados numa ordem 
patriarcal271. 

 

Esse lugar dado a personagem nestas representações fazem parte de 

um movimento maior de ressignificação das personagens femininas dentro do 

cinema. Para Antoine de Baecque, esse processo ajudou, por exemplo, ―a 

fundar uma nova sensibilidade cinematográfica, na qual a mulher passou a 

ocupar lugar central‖, portadora de ―corpo novo, livre e seguro de si, que 

aparecia na tela e anunciava a nova mulher, junto com o novo cinema‖272. O 

autor toma como referência a atriz Brigitte Bardot e toda a carga simbólica 

despertada por ela na década de 1960. No cinema paraibano, a mulher 

também é tomada como referência para o discurso que busca (re)construir a 

ideia de corpo e de mulher paraibana, assim como os corpos que transitam 

entre os gêneros. Se o corpo que o esse cinema anuncia é livre, seguro e 

novo, o Super 8 paraibano deu visibilidade a corpos que eram escondidos, e 

que, a partir de então, passavam a ser enunciados como novos corpos, mas 

que ainda travavam embates sociais e existenciais em busca de segurança 

própria e liberdade. 

Os trechos dos poemas de Anayde Beiriz que compõem a narrativa de 

Esperando João ainda defendem ideias em torno da liberdade da mulher. 

Representações que rompem os valores em torno do casamento, do amor e do 

sexo, do temperamento dócil, e ainda empreendem uma crítica à sociedade e 

às privações impostas às mulheres na política, como na sequência de poemas 

e trechos compilados e narrados nesse contínuo: 

 
Nasci 

Nasceu 
Cresceu 
Namorou 
Noivou 
Casou 

Noite nupcial 
As telhas viram tudo 

Se as moças fossem telhas não se casariam 
 

A escravidão do amor é um só destino 

                                                 
271

 ALBUQUERQUE JUNIOR. Op. Cit., p. 34. 
272

 BAECQUE, Antoine de. Op. Cit., p. 498. 



204 

 

Porque a sociedade humana é tão estreita, tão mesquinha, tão hipócrita? 
 

Elevemos a mulher ao eleitorado 
É mais discreta que o homem, mais zelosa, desinteressada 

Em vez de a conservarmos nessa injusta minoridade, convidemo-la a colaborar com o 
homem no ofício da política 

Que perigo pode vir daí? 
 

Seria escravidão da política maior ou menor que a escravidão do amor? 

 

São trechos de poemas que a poetiza publicava em periódicos da 

cidade na década de 1920 e que, ao serem relidos pelo filme, questionam 

representações que perpassaram as décadas e que, no novo contexto, passa a 

dialogar com novas pautas, como as do movimento gay, principalmente quando 

da narração que acompanha as encenações das transformistas, sendo estes 

também os momentos que a personagem desafia as condutas normativas. 
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Figuras 67 a 69 – Frames do filme Esperando João. Atores encenando a personagem 
Anayde Beiriz. 

 

Esperando João e Parahyba Masculina Feminina Neutra nos ajuda a 

compreender a representação das reações e defesa das tradições, 

principalmente masculinas, às mudanças que são operadas historicamente e 

culturalmente nos comportamentos masculinos e femininos. Sobre o incomodo 

expresso pelos tradicionalistas do início do século XX, Durval Muniz vai dizer: 

 

A confusão das fronteiras de gênero, a horizontalização das relações 
entre homens e mulheres favorecidas pela modernização, pela 
urbanização e pelo avanço da industrialização preocupava, 
sobremaneira, esses homens, que constatam, com angústia, o fato 
de que as mulheres se dedicavam mais aos estudos que aos 
homens273. 

 

Os discursos tradicionalistas e nostálgicos que evocam um tempo em 

que ―homem era homem‖ e ―mulher era mulher‖ são abordados por Jomard 

Muniz de Britto. São apresentados discursos irônicos que conclamam a 

normatização dos corpos e mentes e combate aos sujeitos que atentam às 

regras sociais, como é o caso de duas personagens do filme Paraíba 

Masculina, Feminina, Neutra: a professora marxista de Psicologia da USP e o 

juiz. Ambos são representados por um ator. Atentando para o juiz de toga 

percebemos um discurso normatizador e de combate as imoralidades. 

Voltando-se para uma platéia de populares e personagens, a personagem 

profere: 
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– É preciso que coloquemos na cadeia todas as pessoas que 
atentem contra a moral, os bons costumes. É preciso salvar a cidade. 
Não permitir que toda a lama de indecência dos amores atonais 
aconteçam por aí. É preciso impedir tudo isso. Cada um de vocês: as 
crianças, os adultos, os velhos conservem a moral maravilhosa da 
cidade. Não vamos deixar que as emporcalhem; é preciso evitar 
qualquer ato impudico, qualquer coisa que fira a moral da família de 
João Pessoa. 

 

A representação desses discursos acaba por exercer a crítica e 

evidenciar outras práticas e representações tanto da masculinidade, quanto do 

feminino. A própria Maria representa uma postura subversiva da mulher. A 

personagem, de nome comum a tantas mulheres da região, e que por meio dos 

traços que a compõe procura representar uma imagem da ―comum mulher 

paraibana‖, mas que possui atributos que rompem com o lugar relegado às 

mulheres, aparece como protagonista e atuante quanto a questões não só do 

universo feminino e das minorias, mas da política, economia e do cotidiano. Em 

sua trajetória a personagem sempre esteve em mutação, mas a crítica aos 

valores estabelecidos sempre foi sua marca. De solteira a procura de um 

marido, Maria vai vivenciar outras formas de amar.  

 

 

Figura 70 – Postal de autoria de Henrique Magalhães para o Grupo Nós Também 

(1982). 

 

Porém, torna-se difícil, ou até mesmo impossível, afirmar a orientação 

sexual da personagem. Talvez esse seja o propósito do autor. A personagem 
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procura por parceiros, vivencia o amor por outra mulher, encampa a causa 

feminista, a causa gay, não que uma coisa exclua a outra, sua marca reside 

nesse trânsito, uma defesa da liberdade e de todas as formas de amar. 

As mulheres representadas nesse cenário artístico também passam a 

experimentar outras práticas. A personagem homossexual será central no 

questionamento dos valores morais em torno dos gêneros. Apesar das 

representações focarem a personagem homossexual masculino, as mulheres 

aparecerão tanto com a Maria, nos quadrinhos, quanto com as personagens 

que encenam a cena de sexo em Parahyba Masculina Feminina Neutra 

vivenciando a homossexualidade.  

As práticas e imagens da homossexualidade no cinema paraibano 

trazem para a cena um novo sujeito, ou melhor, ao dar visibilidade a esses 

sujeitos, esses filmes buscam quebrar preconceitos e enunciam outras 

maneiras de praticar e representar os gêneros. As personagens aparecem 

como exemplos da ordem, mas principalmente da burla. 

Fora Baltazar da Lomba, que é representado em seu tempo no Brasil 

Colônia, as demais personagens aparecem em sua relação com a cidade. Ao 

serem enunciadas, as personagens colocam em questão o estereótipo 

tradicional do nordestino. Tanto nos escritos tradicionalistas que viam com 

maus olhos esses sujeitos, quanto nas representações fílmicas, a personagem 

homossexual aparece como sujeito urbano, fruto da modernidade e 

representante das transformações dos costumes. Segundo Durval Muniz e 

Rodrigo Ceballos, o jornal Lampião da Esquina anunciava as cidades como 

―um espaço privilegiado de manifestação‖ da homossexualidade274. 

Porém, no discurso superoitista, esses sujeitos ainda encontram 

resistência dentro da cidade. Nesse sentido, a crítica ao provincianismo local, 

aos seus costumes conservadores, deu a tônica desse discurso. Defendia-se 

que quanto mais moderna fosse a cidade, mais distante dos valores 

tradicionais ela estaria. Um discurso que se manifestava tanto nos filmes, 

quanto na postura de seus realizadores, que passavam a representar uma 

nova atitude artística, muitos tomando como referência artistas ligados ao 

tropicalismo, e para não fugir do cenário cinematográfico paraibano, temos o 
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exemplo de Jomard Muniz de Britto, um dos representantes do tropicalismo no 

Nordeste. Sobre esse movimento, Durval Muniz vai ressaltar o papel desse 

movimento na contestação desses valores conservadores no Brasil, mas 

especificamente, no Nordeste. Segundo o autor: 

 

A Tropicália defendeu – tanto através da postura dos seus artistas, 
quanto das obras produzidas – uma nova forma de encarar o corpo e 
a sexualidade, ultrapassando as dicotomias 
heterossexual/homossexual e macho/fêmea que dominavam então 
as relações de gênero. Embora não fossem propriamente militantes 
homossexuais, a maior parte dos artistas envolvidos, com suas 
declarações públicas, suas atitudes e gestos, suas formas de vestir, 
de andar e de dançar acabaram difundindo uma nova forma de ver e 
de dizer o homoerotismo275. 

 

Closes representa um provicianismo da cidade como decorrente dos 

valores morais, que forçou uma das personagens a abandoná-la e a outra a 

enfrentá-la. O filme expõe as diversas representações e opiniões em torno da 

homossexualidade, mas anuncia novos paradigmas na forma de ver a relação 

entre pessoas do mesmo sexo. Se se combatia as visões que abordavam a 

personagem homossexual como deprimente, libertina, amoral, sem vínculos 

amorosos e familiares, o filme, apesar de mostrar o drama das personagens no 

confronto com os preconceitos da cidade, humaniza a relação e as 

personagens. 

A narrativa que conta a história de Marcos e Paulo é construída pela 

leitura da carta de despedida. A carta é um elemento que faz com que a 

narrativa dê uma história (de amor) ao casal, além de famílias, mesmo que 

uma das personagens não tenha coragem de encarar a sua. A história é 

entrecortada pelas lembranças de ambos, dos momentos felizes, das transas e 

das trocas de afetos. Ao representar os dramas dos sujeitos homossexuais, o 

filme coloca em cena uma visão singular sobre o tema, além de dar visibilidade 

ao debate. 

Nesse sentido de desvendar o universo masculino, alguns filmes 

trazem a representação das hierarquias entre os homens, em especial, dentro 

do universo da homossexualidade masculina. As falas em torno dos embates 

entre homossexuais afeminados e aqueles que mantêm o comportamento 
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convencionado ao homem, aparece em Closes e revela um universo de 

práticas e representações em torno dos sujeitos homossexuais. Essa 

diversidade viria marcada no corpo e nos gestos dessas personagens. 

A diversidade em torno da vivência e dos enunciados da 

homossexualidade ainda aparece em Era vermelho o seu batom, no episódio 

da negação de um dos sujeitos em relação à investida do parceiro de aventura 

sexual de um dia anterior. O episódio encena uma fobia, bem como a 

hierarquia entre esses sujeitos num ato de defesa da masculinidade. O filme 

representa uma das formas de vivenciar o sexo entre pessoas do mesmo 

gênero dentro de uma sociedade heteronormativa. A subversão do 

comportamento heterossexual só se torna possível, para esse personagem, 

longe dos olhos normatizadores da sociedade. Só nesse abrigo esses homens 

poderiam viver outras experiências, porém, sem deixar de ser homem – na 

concepção tradicional. Esse sujeito nega o outro ao vê-lo num espaço de 

transgressão dos gêneros, de quebra das fronteiras e dos códigos sociais. O 

sujeito nega e tem um comportamento agressivo, temendo ser associado aos 

homossexuais ali transvestidos. Pois o transformismo, bem como o travestismo 

e a androginia, são práticas e representações que mais oferecem ameaça aos 

valores morais, justamente por brincar com as fronteiras dos gêneros e por 

representarem tipos sexualmente ambíguos. 

Essas figuras de fronteiras e suas performances foram tomadas como 

personagens centrais para as representações fílmicas que buscaram 

desconstruir as imagens tradicionais do feminino e do masculino na Paraíba. 

Esperando João, Perequeté, Closes, Era vermelho o seu batom, Parahyba 

Masculina Feminina Neutra anunciam essas personagens com adereços e 

roupas femininas, com o rebolado e a dança provocante, toda uma encenação 

que anuncia outra sensibilidade no cinema paraibano. Esse corpo foi tomado 

como ―lugar experimental de representação‖276. 

Se em Esperando João Jomard Muniz brinca com o feminino ao 

colocar atores masculinos interpretando uma personagem mulher, em 
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Parahyba Masculina Feminina Neutra, o cineasta vai procurar fechar um ciclo 

de desconstrução dos gêneros e refletir sobre que gênero teria a Paraíba; ou 

não teria nenhum, ou teria todos, ou seria permitido vivenciar todas as 

experiências em ser homem e ser mulher. 

Neste filme, Jomard Muniz retoma a personagem Anayde Beiriz, uma 

das encenadas no primeiro filme, Esperando João. Em Parahyba Masculina 

Feminina Neutra, a personagem é a encenada por um dos atores e vivência 

seus desejos, chegando a se entregar aos braços de vários homens. Esse 

mesmo ator encena outro personagem, o cangaceiro, como também a 

cangaceira. A Cantiga de Cangaceiro revela a personagem: ―Meu nome é 

Virgulino, apelido, Lampião‖. Figura mítica do imaginário nordestino e central 

na formação da ideia do que é o homem da região. Segundo Durval Muniz, ―a 

figura de Lampião, tantas vezes descrita pelo discurso do cordel, em seus 

atributos físicos, morais, seus feitos e peripécias, ficaria definitivamente 

gravada como uma das formas de aparecer o nordestino‖277. 

Esse personagem foi relido pelas telas do cinema e ajudou a solidificar 

um estereótipo sobre o Nordeste. Este cangaceiro do filme de Jomard Muniz 

parodia com o filme Deus e o diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha, 

marco do movimento cinemanovista. Por esse fato, é possível lermos a paródia 

de Jomard Muniz como uma crítica às representações da pobreza e da 

violência do Nordeste, ao qual o homem nordestino estaria fadado. 

Representações essas empreendidas pela ―geração documentarista‖ do 

cinema paraibano e que tem como expoente o filme Aruanda (1960), de 

Linduarte Noronha. O cangaceiro no filme de Jomard Muniz reinterpreta a 

clássica cena do filme de Glauber Rocha enquanto a narração sobrepõe vozes 

que proferem a fala ―mais forte são os poderes do povo‖. 

Esse cangaceiro migra pelos gêneros, desconstruindo dentro da 

narrativa a imagem mítica desse personagem.  
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Figuras 71 a 75 – Frames do filme Parahyba, Masculina, Feminina, Neutra. 

 

Ao escutarmos a expressão ―mulher-macho‖, facilmente vamos 

associá-la à mulher paraibana. Essa expressão nos faz criar várias imagens, 

não só referente à mulher, mas também ao homem paraibano. O que faria 

pensar que num lugar onde a imagem da mulher masculinizada significaria a 

liberdade das formas de viver os gêneros, revela uma cultura que preza pelos 

valores masculinos. Valores masculinos e heterossexuais. A desconstrução 

dessas imagens empreendidas por diversos movimentos, em especial, o 

superoitismo paraibano, foi revelando uma multiplicidade de práticas e 

representações em torno dos gêneros, bem como deu visibilidade a sujeitos 

que se vêem inadequados dentro dos modelos tradicionais e dominantes. 

Nesse ínterim, revelou brechas e burlou a ordem. Esses filmes defenderam a 

máxima de que ―qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de 

amor valerá‖, como cantada em Paula e Bebeto, de Caetano Veloso e Milton 

Nascimento, canção que acompanha o encerramento do filme Closes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de décadas em que foi empunhado pela primeira vez, o Super 8 

continua a despertar o interesse de artistas, cineastas e estudiosos. Para 

muitos outros personagens, ela é tomada com nostalgia, seja por ter estado 

presente em momentos marcantes de suas vidas, ou justamente por trazer o 

registro desse passado marcante. Em tempos de 3D, o Super 8 mostra estar 

vivo ao ser utilizado nas mais diversas experiências estéticas, seja na 

realização de clipes musicais ou inseridos em longas metragens, como no 

Road Movie de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, Viajo Porque Preciso, Volto 

Porque Te Amo (2009). Ou até mesmo nos filtros que conferem uma estética 

vintage aos milhares de filmes caseiros que tem povoado a internet. 

No decorrer da pesquisa me deparei com uma nova emergência em 

torno de temas que trabalhei nessa dissertação: o Super 8 paraibano e a 

personagem Anayde Beiriz. Localizo o ano de 2005 como um momento 

especial para a tomada de reflexão em torno do Super 8 paraibano, iniciado 

com a realização do documentário Renovatório, de Chiquinho Sales. Porém, 

desde 2004, o debate em torno do cinema local ganhava uma nova guinada 

com a realização do 1º Fest Aruanda – Festival do Audiovisual Brasileiro, que, 

no ano de 2012, parte para sua 8ª edição. O Festival abriu espaço para a 

exibição, disputa e premiação da produção paraibana, seja nas categorias 

principais, sejam em mostras exclusivas para as obras locais. O evento ainda 

abre espaço para debates, entre os quais sempre se faz presente, como tema, 

a história do cinema paraibano, onde podemos conferir a presentificação das 

disputas de gerações e a ratificação – que vem desde o nome que batiza o 

evento – do lugar dado à Aruanda na cinematografia paraibana, principalmente 

nas últimas edições do Festival, que não dispensaram homenagens ao 

realizador desse documentário, inclusive com a instauração, pelo governo 

estadual, do programa ―Linduarte Noronha de Incentivo ao Audiovisual 

Paraibano‖, em 2010. Linduarte Noronha veio a falecer no primeiro semestre 

do corrente ano, e devido a esse fato lamentável, os meios culturais não 

dispensaram homenagens ao cineasta e sua (principal) obra. 

Em 2009 tivemos a dissertação de Adeilma Carneiro Bastos, intitulada 

―Paisagens Cinematográficas: História, Cultura e Teoria do Cinema e da 
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História‖ que trouxe para o debate acadêmico, a nível de pós-graduação, essa 

produção cinematográfica e o Núcleo de Documentação Cinematográfica. Até 

então, o último trabalho que tínhamos era a dissertação do professor e cineasta 

João de Lima Gomes, ―Cinema paraibano: um núcleo em vias de renovação e 

retomada‖, defendida em 1991. 

Quando me propus a trabalhar o Super 8 da Paraíba, encontrei um 

debate profícuo em torno dessa produção e nesse processo de finalização do 

trabalho recebi com entusiasmo a notícia que essas obras, em especial a 

produção do NUDOC, começaram a receber uma atenção ainda maior: o  início 

de um trabalho de levantamento, catalogação e, principalmente, restauração de 

todo o acervo Super 8 do NUDOC, além de busca de títulos que, por algum 

motivo, não compunham o acervo do Núcleo. O projeto está dando os primeiro 

passos sob a coordenação do professor Fernando Trevas e possui 

financiamento da Petrobrás. 

Se quando comecei a trilhar os caminhos dessa pesquisa me deparei 

com uma situação calamitosa do acervo Super 8, vendo-o se perder por falta 

de interesse das instancias superiores da Universidade, e mantido, à duras 

penas, pelo empenho pessoal do funcionário Águia Mendes, que não media 

esforços na tentativa de salvar algumas peças, fecho esse ciclo de minha 

trajetória acadêmica e profissional com a esperança de que esse acervo 

receba a atenção que merece e, assim, venha contribuir com novas reflexões 

acerca da história das artes e da cultura da Paraíba, bem como para novas 

histórias que se abrem a partir de questionamentos surgidos como essa 

dissertação. 

Também pude perceber uma nova agitação em torno da personagem 

Anayde Beiriz. Um dos motivos talvez seja graças a um movimento cultural que 

eclodiu na cidade de João Pessoa nos últimos anos e que defende a mudança 

do nome da capital para ―Parahyba‖ – nome anterior ao atual, que foi dado 

após o assassinato do então governador do estado, João Pessoa. Esse 

movimento tem despertado ranços políticos entre familiares e personagens da 

sociedade local que ainda se reivindicam herdeiros políticos de João Pessoa, e 

personalidades que questionam a presença da memória do político nos 

símbolos do estado. Em meio a essas discussões, surge o nome de Anayde 
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Beiriz e toda sorte de imagens que historicamente são lançadas sobre a 

personagem. 

E num movimento de defesa e homenagem à Anayde Beiriz, vemos a 

monumentalização de uma memória em torno da personagem. Nesses 

primeiros anos da presente década, assistimos na cidade a construção de uma 

Escola Padrão e de um Residencial, realizações do Governo Municipal, que 

receberam o nome da poetiza e educadora. 

Na academia, além da tese da professora Alômia Silva, encontramos 

dissertações e trabalhos de graduação que tomam a personagem como tema 

central. Destaco o trabalho de Luyse Costa, recém formada em História pela 

UFPB, que defendeu o trabalho ―Anayde Beiriz: uma biografia em quadrinhos‖, 

que representa a história da personagem em HQ, e que, recentemente, ganhou 

um dos prêmios do Fundo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado da 

Paraíba, possibilitando a publicação. 

A emergência dessas questões na atualidade mostra quão vivo ainda 

estão as práticas e representações em torno do cinema, como também das 

leituras sobre os mitos da história da Paraíba. Porém, devemos guardar as 

especificidades de cada contexto e atentar para transformações que colocaram 

em novos lugares as personagens que estiveram envolvidas no cenário de 

agitação do Super 8 no estado. 

As disputas em torno da legitimação de um lugar de destaque para o 

Super 8 na historiografia do cinema paraibano ainda se dão, mesmo que 

sutilmente. Porém, quando muitos dos sujeitos são interpelados a falar sobre 

esse processo, e comparando com as falas que emanaram em meados dos 

anos 1970 e 1980, quando as críticas eram evidenciadas, há um discurso 

amenizador em relação aos embates que se deram entre os defensores e os 

críticos do formato. Devido, como questionado no início do trabalho, e como foi 

possível comprovar, aos novos lugares sociais e institucionais ocupados por 

aqueles sujeitos, fato que nos faz atentar e relativizar as identidades que 

buscavam homogeneizar o cenário artístico, mesmo em torno da Cena 

Independente. 

O que se configurou como Cena Idenpendente foi uma produção 

heterogênea que se aproximava por meio dos temas em torno da sexualidade 
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e do movimento de animação cultural, mas que não podemos ver como um 

grupo com leis determinadas ou posições políticas convergentes.  

Independente das posições políticas que estavam em jogo, inclusive 

dentro dos grupos que compunham o movimento gay, colocar em discussão os 

constructos sociais de gênero e sexualidade foi primordial no processo de 

constituição de novas sensibilidades na relação entre os gêneros, entre os 

sujeitos e seus corpos e com sua sexualidade. E se não era apenas pelas 

temáticas da sexualidade, que em si já eram tomados como controversos, e 

ainda o são, era também pela relação e pelo olhar de alteridade com o que se 

filma que se fazia nascer o político nesse cinema. 

Essas representações, tanto do cinema, quanto de outras expressões 

artísticas e das ciências, que desconstroem as visões dominantes em relação 

aos gêneros, surgem ao passo que os homens passam a refletir o próprio 

gênero, bem como a se ocuparem na reflexão dos escritos feministas. Num 

movimento no qual os homens/pesquisadores deixaram ―para trás o tradicional 

hábito masculino de não falar de si, de não querer ‗trair‘ os segredos que eles 

partilham, enfim, que os pesquisadores {começaram} a se interessar pelo seu 

gênero‖278. 

Esses filmecos, correndo por um circuito de produção e circulação 

particular, possibilitaram um embate promotor de transformações nas práticas e 

representações do cinema paraibano e das figuras humanas daquele estado, 

empenhando-se em desconstruir estereótipos, performatizar identidades, 

dando visibilidade ao sujeito homossexual, quebrando as referências do sujo e 

do doentio que o padrão normativo o construía. A imagem do homem e da 

mulher, no cinema e na sociedade, de súbito foi posto à prova, 

desnaturalizando a simbologia dual fundante das relações de gênero e 

historicizando sujeitos, até então, representados majoritariamente como objetos 

de abjeção. 

Que as cenas que encerram muitas das narrativas do cinema abram 

novos caminhos para a História... 

 

                                                 
278

 WELZER-LANG, Daniel. Os homens e o masculino numa perspectiva de relações sociais de 
sexo. In: SANTOS, R.; GARCIA W. (Orgs.). A escrita de adé: perspectivas teóricas dos estudos 
gays e lésbicos no Brasil. São Paulo: Xamã; NCC/SUNY, 2002, p.112. 
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