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A CAIXA Cultural tem a satisfação de apresentar 
"Filosofia e Cultura Brasileira", um ciclo de palestras 
abordando o que há de comum entre a filosofia ocidental e a 
cultura brasileira. 

O projeto, selecionado pelo Programa de Ocupação 
dos Espaços da CAIXA Cultural, pretende ao longo quatro 
dias de debates, mostrar um pouco da história de nossa cultura 
e os pensamentos filosóficos que a influenciaram e ajudaram a 
moldá-la e enriquecê-la. 

Ao patrocinar esse projeto, a CAIXA espera trazer 
ao público uma importante colaboração para a reflexão 
sobre a filosofia e a cultura brasileira, reforçando seu papel 
institucional de estimular a discussão artística, ao mesmo 
tempo em que reafirma sua vocação social e sua disposição de 
democratizar o acesso a seus espaços. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de palestras Filosofia e Cultura Brasileira tem 
por objetivo difundir e debater pensamentos que ofereçam um 
panorama do diálogo da tradição filosófica com o percurso 
cultural do Brasil contemporâneo. 

Seguindo este propósito, e como forma de ampliar o 
alcance dessa iniciativa, o evento promove a publicação deste 
livro, em que o leitor tem a oportunidade de entrar em contato 
não apenas com os eixos temáticos do ciclo, mas também, 
e principalmente, com alguns dos pensadores que estão 
promovendo a reflexão da cultura brasileira, haja vista que, 
em suas áreas de atuação e experiência, todos os convidados 
têm promovido importantes contribuições ao tema. 

Abrindo o debate, Antônio Cicero apresenta a 
perspectiva de que a primeira filosofia conduz a uma verdade 
absoluta, universal e necessária que corresponderia ao que 
diversos filósofos classificaram como niilismo. Na seqüência, 
Ana Cristina Chiara, a partir da performance O Confete da 
índia de André Masseno, examina variáveis de figurações do 
corpo da índia/índio, do corpo da negra/negro, no trabalho de 
artistas brasileiros modernos e contemporâneos. Por sua vez, 
Luiz Carlos Maciel trata da importância da idéia da liberdade 
em sua formação pessoal e na experiência de sua geração 
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dos anos 1960/70. Patrick Pessoa reflete sobre a autonomia 
estética da obra de Machado de Assis. Adriany Mendonça 
discute os principais aspectos filosóficos presentes na noção de 
antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade, enquanto 
Alexandre Mendonça explora a valorização da cultura popular 
feita pelo filósofo Nietzsche. Já Rosa Dias reconstrói a 
importância da produtora cinematográfica Belair e do filme 
A família do Barulho de Júlio Bressane no cenário filmico, 
político e cultural brasileiro dos anos 1970. E, encerrando, 
Jorge Mautner escreve a respeito da atualidade do amálgama 
cultural brasileiro, expresso através de suas emblemáticas 
frases "Ou o mundo se Brasilifica ou se tornará nazista" e 
"Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé". 

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, temos 
o prazer de oferecer ao leitor um material que servirá de 
referência aos estudos do interessado na relação Filosofia e 
Cultura Brasileira. 

Os organizadores 
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A Família do Barulho na Belair de Júlio Bressane 

Rosa Dias 

Em 1970, dois jovens cineastas brasileiros fundam a Belair 

Filmes. Rogério Sganzerla e Júlio Bressane realizam sete filmes 

de longa metragem em apenas cinco meses, mais precisamente, de 

janeiro a maio de 1970. 

A Família do Barulho 

Carnaval na Lama 

Barão Olavo, o Horrível 

Copacabana, mon amour 

Cuidado, Madame 

Sem Essa Aranha 

A Miss e o Dinossauro 

Esse movimento cinematográfico tão importante quanto o 

movimento tropicalista no final dos anos sessenta, pelo seu perfil de 

ruptura com os padrões e clichês existentes, precisa ser reconstruído. 

A Belair é um caso único no cinema brasileiro. É uma peça da 

engrenagem do cinema moderno que ainda não está devidamente 

estudada. Para um importante crítico italiano Roberto Turigliatto, 

autor dos livros Nouvelle Vague, Júlio Bressane e Manoel de 

Oliveira entre outros, a Belair representa para o cinema moderno o 

"dépassement de la nouvelle vague" francesa. 
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Júlio e Rogério, já tendo feito filmes importantes no cinema 

brasileiro, como Cara a Cara, Matou a família e foi ao cinema, O 

anjo nasceu, O Bandido da Luz Vermelha e Mulher de Todos (estes 

dois últimos filmes de Rogério), se reúnem para produzir filmes de 

baixo orçamento com objetivo de democratizar o cinema, de fazer 

filmes experimentais e de apelo ao público. 

Esses dois diretores se encontram no Festival de Brasília 

de 1969, por ocasião da exibição dos filmes O Anjo Nasceu (Júlio 

Bressane) e Mulher de Todos (Rogério Sganzerla). Para realizar um 

cinema de invenção, fazem um desenho de produção que corresponde 

à necessidade de criação dos filmes. Ensaiando uma imagem diferente 

daquela veiculada pela ditadura militar, estes cineastas buscam trazer 

para as telas uma nova proposta de dramaturgia, de captação da luz, 

de música e de montagem. Recriam e inventam uma imagem onde 

a tradição e a experimentação fazem uma intersecção e uma dobra. 

Porém os filmes, antes mesmo de ficarem prontos, são p 

considerados, pela ditadura militar brasileira, subversivos e 

patrocinados por uma rede de terrorismo que pertencia a Carlos 

Marighela. Embora tudo isso não fosse verdade, pois eles foram 

produzidos por Júlio e Rogério, os filmes estavam em sintonia com a 

ação política descrita no Manual do Guerrilheiro Urbano, de Carlos 

Marighela. A organização de emergência, a mobil idade, o dinamismo 

e a economia do mínimo estruturam o desenho de produção criado 

para dar conta da feitura dos filmes. Um aspecto a acrescentar a esse 

respeito é que Rogério, no exílio, tinha como projeto filmar O manual 

do guerrilheiro Urbano, de Marighela. 

Todo esse movimento impregnado de sua época e contra a sua 
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época, refletia uma manifestação de rebeldia e inconformismo. Ele era 

a imagem inconsciente daquele tempo. Assim, para compreendermos 

a Belair, é preciso refletirmos sobre o momento em que ela surge: 

de dezembro de 1969 a maio de 1970. Nessa época, no Brasil, havia 

uma situação de luta armada, de clandestinidade, de polícia nas ruas, 

tudo isso se degenerou rapidamente em uma situação de terror. Havia 

um movimento hippie forte que trazia consigo o rock moderno e 

as drogas, e uma crescente onda de orientalismos que compunham 

naquela época o que se chamava de comportamento louco. 

A família do barulho, filme inaugural da Belair, colocava a 

imagem do louco, o comportamento louco, o olho do louco como 

prato do dia. Contrastava uma família pequeno-burguesa, militar, 

com uma família desestruturada composta de dois vagabundos, de 

uma prostituta e de uma odalisca. 

Talhado para a radicalização da l inguagem e para a 

experimentação, esse filme foi realizado em 04 ou 05 dias. Tal como 

(TĴ ) a prática da guerrilha urbana, o pequeno núcleo cinematográfico 

tinha de ser logo desfeito para surgir em outro lugar. Naquela época, 

demorar mais do que um curto período de tempo em alguma coisa 

criativa era correr o risco de não poder realizá-la. Assim, em mais 

ou menos 20 dias, Júlio tinha o filme rodado em 35 mm, montado e 

dublado, enquanto Rogério terminava o Carnaval na Lama. 

Com um roteiro de pouco mais de oito páginas, A família 

do Barulho começa com uma citação de Oswald de Andrade. Esse 

escritor modernista, a poesia concreta e o paideuma poético-cultural 

introduzido pelos poetas concretos estão presentes nesse filme como 

elementos que estruturam a experimentação, no que diz respeito 
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ao enquadramento da imagem. O elemento "verbivocovisual" está 

traduzido e reproduzido no jogo do focar e do desfocar o fotograma, 

alterando e expandindo o limite de sua visibilidade, na utilização 

das partes não utilizáveis nas seqüências filmadas, nas repetições do 

gestual que funcionam como curvaturas do filme sobre si mesmo. Os 

atores, com seus gestos sobreviventes, cristais de memória histórica, 

a música da luz em campo de força máxima, a exposição de todo 

material revelado, a repetição das cenas e suas diferenças entendidas 

como modalidades de pathos inconsciente, são indícios de um 

pensamento por imagem, conceitos visuais que chegam à tela-olho. 

Desse modo, para construir uma imagem não identificada com 

aquele momento , foi preciso um grau de envolvimento muito grande 

dos atores. Para compor um comportamento louco contrastado como 

os gestos de uma família pequeno-burguesa, os atores encenam 

sempre a improvisação. Embora t ivessem sido ensaiados e t ivessem 

texto para representar, procuravam desconstruir a dramaturgia -

tradicional com uma improvisação espontânea. Um exemplo desse 

procedimento é encarnado pela personagem de Helena Ignez, que 

aparece constantemente produzindo um ruído de uma fera com os 

dedos curvados prontos para o ataque, de modo a fazer desaparecer 

da tela a imagem da bela j ovem de classe média brasileira. 

Fotografia 

A família do Barulho foi fotografada por Renato Laclete. Este 

criou para o filme, em preto e branco, uma imagem fantasmática. 
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Controlou cada plano, cada improviso com grande percepção de luz, 

já que para cada plano era necessário uma captação de luz diferente. 

Cada plano era um filme. O grau de improvisação dos atores era tão 

grande que Renato percebeu que tinha de fazer parte da cena e não 

só de iluminar. 

Um dado interessante a salientar é que esse fotógrafo não 

usava um fotômetro, mas sim uma câmera para medir a luz. Através 

dela ele lia a luz. O resultado disso era preciso, mas também dava 

margem a uma imprecisão, que proporcionava uma leve variação 

na exposição. Esse recurso já era conhecido de certo cinema mudo, 

principalmente pelos filmes do ciclo do Recife: Aitaré da Praia, de 

Gentil Roiz, e Fragmentos da Vida, de Antônio Medina, este realizado 

em São Paulo, em 1930. Além disso, foram utilizadas muitas fotos 

no fi lme. Todas elas são imagens-movimento, produzem um jogo de 

perspectivas entre as fotografias. 

Montagem 

A montagem joyciana, com blocos indo e vindo, feixes e fluxos 

de diversas linguagens, tinha como princípio utilizar todo o material 

filmado, as repetições, os véus, os enganos, os engasgos da câmera. Tudo 

era utilizado. Tudo isso dava o limite e o deslimite da montagem. 

Então, como um dos princípios da montagem era aproveitar todo 

o material filmado e fazer com que cada fragmento de filme significasse 

o todo, foram utilizadas os fotogramas velados (a entrada de luz que 

anulava a imagem) e as pontas pretas como imagens dentro do filme. 

Ponta preta que anula a imagem e deixa permanecer o som. Tudo isso 
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tinha um propósito de levar o cinema até os limites de sua possibilidade, 

de modo que ele pudesse sair dele mesmo, mas através dele mesmo. 

A trilha sonora 

A trilha sonora também foi um lugar de experimentação. Uso 

do som, autonomia do som fora da sintonia absoluta da imagem. Foi 

utilizado um recurso que já existia nos filmes de Robert Bresson. O 

som dissociado da imagem. Cacos de som, de rumores e de ruídos 

eram utilizados para compor os fragmentos do filme, da música, do 

silêncio e dos rumores. Entradas abruptas possibilitavam o recurso de 

dessincronização da imagem. 

Na trilha de A família do Barulho não tem ruído de cena. O 

filme foi dublado, tal como na chanchada brasileira, parodiada nesse 

filme. Compõem ainda, esse filme, as marchinhas de Lamartine Babo, 

João Gilberto - "O trevo das quatro folhas", clichês de música sinfônica 

(Berlioz, a música do espetáculo sobre uma imagem escura, música 

de espetáculo sem espetáculo). As marchinhas são colocadas inteiras 

como um disco inteiro para ser ouvido. Não era música para fazer um 

comentário musical. Ela estava junto da imagem e muitas vezes distante 

ou fora dela. O filme passa pela voz de Mário Reis cantando Lamartine. 

Geografia do filme 

Outro aspecto importante para observamos nesse filme é o fato 

de ele ter sido rodado no fundo de um quintal. A corda com roupas 

dependuradas é um elemento de cena constantemente privilegiado 
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pela cenografia. É nesse fundo de quintal que o ator Guará busca com 

uma faca retirar do cimento o petróleo brasileiro. Ele grita "o petróleo 

é nosso! O petróleo é nosso!". O filme foi rodado no Rio, mais 

precisamente no Leblon. Traz dentro dele uma terra incógnita, que 

tem aqui e ali alguns vestígios do solo encoberto anterior à cultura 

burocrática européia. Dentro de A família do barulho a presença da 

Pedra da Gávea, dos Dois Irmãos, das Ilhas Cagarras, da Favela da 

Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, trazem para o plano da 

experimentação a pré-história que circunda o Rio de Janeiro. Só a 

própria luz faz alusão a esse mundo desaparecido. Foto contraluz, 

câmera oscilando, t remendo. Tudo isso produz a cidade mítica do 

Rio de Janeiro. 

Para finalizar, é preciso dizer que A família do Barulho frustrou o 

projeto Belair. Ele foi interditado pela censura. Com isso Severiano Ribeiro, 

o exibidor dos filmes naquela época que havia exibido O matou a família 

e foi ao cinema, que apoiava a produção do filme, se retirou. Esse era o 

grande problema que os filmes de invenção tinham que enfrentar naquela 

época: censura e dificuldades de ganhar o certificado de qualidade. O 

critério de qualidade padronizado excluía todo o formalismo. Tudo que era 

experimentado fora do padrão de qualidade era vetado. Desde Cara a Cara, 

Matou a Família, O anjo nasceu, Júlio teve problemas com o certificado de 

qualidade obrigatório para a exibição dos filmes. Fora da imagem padrão, 

era comum negarem o certificado de qualidade para os filmes. 

A família do Barulho acabou conseguindo o certificado de 

qualidade porque Severiano Ribeiro intercedeu para que dessem ao filme 

a sua identidade de qualidade. Corria o boato que Júlio tinha feito o filme 

com o negativo vencido. Isso porque utilizou os véus no filme. Mas, 
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mesmo tendo conseguido o certificado de qualidade, através do patronato 

do Severiano Ribeiro, foi interditado pela censura. 

Com a interdição de A família do Barulho, a Belair começa a 

se desfazer. 

Vida curta da Belair. Fulgurante, mas breve. 
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