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Paulo C. Cunha Filho1 

 

Resumo: Este texto retoma parte da produção conceitual de Jomard Muniz de 
Britto para colocar em discussão o caráter da pesquisa universitária sobre cultura 
contemporânea no Brasil. Apresenta um desafio lançado pela Linha de Pesquisa 
“Estética e Cultura Midiática” do Programa de Pós-graduação em Comunicação 
da UFPE para redefinir os conceitos de marginalidade, vanguarda e periferia.  
 

1. A crítica do mesmo e a natureza da diferença 

 

Debates recentes sobre a atividade acadêmica em torno da produção cultural no 

Brasil geralmente chegam à conclusão de que os pesquisadores têm preferido se refugiar 

na tradição canônica – e, consequentemente, fugido do novo. Esse movimento de 

proteção e de repetição do mesmo teria uma razão implícita: a vã tentativa de evitar o 

que grosseiramente poderíamos chamar de “erros de avaliação” – expressão que 

pretende dar conta, na verdade, de um processo ainda mais complexo de adesão acrítica 

aos trabalhos analisados. Repetindo interpretações do cânone, as pesquisas estariam 

livres de interpelações futuras. Independente da justeza desse motivo, o que se percebe, 

de fato, na pesquisa universitária, é uma afirmada predileção pelos temas culturais já 

visitados e pelos autores consagrados. Essa tendência pode ser facilmente verificada nos 

levantamentos do conjunto disponível de teses e dissertações, em todas as bases de 

dados brasileiras2. 

                                                
1 Paulo C. Cunha Filho é professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 
Federal de Pernambuco  e Doutor em Artes pela Universidade de Paris 1 (Panthéon-Sobonne). 
2 Para aqueles que desconfiam, segue o resultado de um pequeno jogo de busca ao termo “cinema” na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo (http://www.teses.usp.br/). De 
um total de 6677 documentos cadastrados (sendo 4226 dissertações de mestrado e 2425 teses de 
doutorado), a busca simples por “cinema” apontava, em março de 2007, a existência de apenas 11 itens. 



O princípio de se proteger na mesmice ultrapassa, inclusive, uma visão apenas 

temporal da novidade. Pois não se trata apenas de escapar do mais recente, mas 

igualmente de afastar a investigação de fenômenos e objetos culturais mais antigos e 

que, por razões diversas, estiveram historicamente desprezados pelos pesquisadores. Só 

se retém do passado aquilo que já foi meticulosamente esquadrinhado. Tudo isso 

implica na grande dificuldade de encontrar trabalhos que tratem de fenômenos e/ou de 

objetos culturais constituídos academicamente a partir de fontes primárias; ou, o que 

vale dizer o mesmo, implica na reiteração constante de análises e interpretações de 

segunda mão. Tudo se passa como se (novos) livros não fossem lidos, como se (novos) 

filmes, fotografias e pinturas não fossem percebidos, como se (novas) gravações não 

fossem ouvidas. Além disso, grande parte do material acadêmico está centrada na 

revisão de referências cada vez mais desgastadas pela repetição simplificadora3. Cabe 

ressaltar o argumento das necessárias revisões bibliográficas ou mesmo o elogio da 

construção conceitual, que visariam, sobretudo, a constituição de uma meta-teoria, cuja 

razão desviante seria a rediscussão das teorias anteriores. Ainda assim, resta a 

consistente dificuldade de encontrar, efetivamente, trabalhos qualificados de natureza 

meta-teórica subjacentes aos estudos de caso que formam o grosso da produção. 

A partir desse contexto adverso, nossa perspectiva é arriscada. De maneira geral, 

o objetivo seria o de estabelecer um programa no qual a pesquisa universitária da 

cultura corra o risco de ser contaminada pelo novo (entendido aqui como fenômeno, 

objeto ou abordagem novos). De uma maneira mais focalizada, procura-se apresentar 

parte da reflexão desenvolvida na Linha de Pesquisa “Cultura e Estética Midiática” do 

Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. 

Finalmente, propõe-se uma homenagem a um dos mais lúcidos intelectuais brasileiros: 

Jomard Muniz de Britto, tomado aqui como paradigma da ousadia, defensor 

intransigente do que ele mesmo denominou “o veneno do novo”. 

 

                                                                                                                                          
Destes, cinco poderiam ser classificados como teórico-conceituais (relação entre filme e espaço, questões 
da representação do tempo, produção de sentido, a questão da mímesis, entre outros problemas), quatro 
como técnicos (arquivística, padrões de emissão, imagem eletrônica) e dois como estudos de recepção 
(crianças, adolescentes infratores). Como se percebe, nenhum trabalho disponível para consulta tratava da 
leitura direta de filmes e muito menos da observação de filmes pouco estudados, nacionais ou 
estrangeiros.  
 
3 De maneira esquemática, é possível verificar que os quadros referenciais giram na maioria dos trabalhos 
em torno de leituras pobres da contribuição frankfurtiana e do genial desvio benjaminiano, das diversas 
variações do estruturalismo (sobretudo Foucault, mas igualmente Barthes em imagem) e, mais 
recentemente, de um grupo ainda muito restrito de culturalistas (basicamente Jameson e Hall).  



2. O novo como alegoria: relacionar cultura e estética 

 

Ao impregnarem o processo de pesquisa, poesia e arte oxigenam-na e desarmam 

as tendências controladoras e totalitárias do racionalismo. Estão, desta forma, entre os 

principais ingredientes da descoberta científica. Não há novidade nisso, mas parece que 

esquecemos que não há que fugir da experiência: tempo e espaço, desde Kant, são os 

filtros por meio dos quais se dá toda experiência. Essa experiência – ou o segundo 

momento do conhecimento, relativo a sua efetivação - é o que Kant chamará de a 

posteriori do conhecimento. Não há como fragmentar a linha que leva a experiência até 

Schopenhauer, que vai afetar Nietzsche e mais tarde os representantes da escola de 

pensamento frankfurtiano. Ao associar o novo da experiência, o que se pretende é 

definir teoricamente que, diante do caos, o nosso esforço de ordenação racional é só 

uma tentativa frustrada de apagarmos a dor de conviver com a imprevisibilidade do 

mundo. Ademais, a falha da vontade cega que rege o mundo é ocasionada pelo fator 

estético associado ao fenômeno cultural. A dificuldade histórica está posta e o risco é 

evidente: pensar as margens como aquilo que Hegel define como sendo a verdadeira 

característica da razão: a unidade entre o saber e o sentir, entre o conhecimento 

passional e o conhecimento intelectual (cf. Habermas, 1998). 

A idéia central defendida aqui pode ser resumida na forma de uma posição de 

princípio: o novo - estético e cultural - é um elemento norteador de conhecimento e não 

somente uma forma de performance, como acredita Lopes (2003). Esses mesmos 

objetos novos aparecem como ferramentas fundamentais para evitar as tentações do 

conhecimento e da pesquisa de encarar a realidade modelo - que, como denuncia 

Malinowski (1978), muitas vezes retira da realidade toda carne, todo osso e todo 

sangue. Em resumo, a composição cultural nova e a concentração da construção 

acadêmica podem – e devem - combinar-se. Esta apropriação do novo, funcionalizado 

como ferramenta metodológica, acontece quando encaramos os objetos artísticos (sejam 

eles da cultura de massa ou da cultura erudita) em seu perfil alegórico. 

Como se sabe, a alegoria, na tradição dos estudos lingüísticos e literários, é 

concebida como uma metáfora ampliada, como elemento referente ao mundo dos 

sentidos figurados (ficcionais) em oposição ao mundo dos sentidos literais (reais). O 

sentido pode se atribuir ao termo alegoria se distancia dessa idéia e se aproxima do 

pensamento de Kothe (1986), para quem a alegoria encontra seu poder na capacidade de 

sintetizar conceitos, sintetizar não no sentido puramente de resumir, mas no de agregar 



conhecimentos diversos em torno de um eixo comum. A alegoria tem, portanto, o poder 

de transitar entre o universo lógico-formal e o universo emotivo-sensorial.  

Ao mesmo tempo em que atua colecionando conceitos, a alegoria dá vida a estes 

conceitos, personaliza-os, cria uma espécie de sinestesia conceitual-emotiva, 

movimento de síntese que instaura o que Richard Johnson (em Silva, 1999) denomina 

de circuito cultural e cuja idéia pressupõe diversos movimentos que atuam simultânea e 

individualmente na compreensão do fenômeno da cultura. A cultura é encarada como 

sendo um movimento circular entre pólos que se relacionam, como uma resultante que 

tanto espelha o todo do círculo quanto os seus pólos e também a transição entre estes 

pólos. Esta inter-relação pode ser: 

 

� Pólo formal com pólo informal – daí podermos entender a cultura como 

uma relação circular entre conhecimentos populares e assistemáticos e 

conhecimento acadêmico ou sistemático ou entre a cultura massiva 

(produções veiculadas nas mídias) e a cultura erudita, ou ainda entre a 

indústria cultural e a cultura popular. Particularmente, esta circularidade 

pode ser observada nas análises de como os quadrinhos de super-herói 

constituem alegoricamente reflexões filosóficas. 

 

� Pólo privado com pólo público – envolvendo o conflito entre os níveis 

subjetivo e objetivo, expressivo e convencionalizado, da cultura. 

 

� Pólo concreto com pólo abstrato – confronto entre as dimensões teóricas 

da cultura. 

 

Johnson vai mais longe ao definir que o circuito cultural não é só formado por 

teorias diversas que atuam como luzes sobre diferentes facetas do processo cultural 

(mas sempre se influenciando umas às outras). Vêm somar-se a este circuito os 

conhecimentos não teóricos, ou as apropriações subjetivas dos conhecimentos teóricos. 

“Para compreender as transformações [da cultura], pois, nós temos que compreender as 

condições específicas de consumo e leitura” (Op. Cit., p. 34).  

Nessa perspectiva, se o melhor entendimento da cultura está na sua análise como 

circuito, podemos concluir que se trata de uma visão parcial e deturpada a consideração 



da pesquisa em torno da cultura como pura racionalização e sistematização. Mais ainda 

num campo de ruínas recorrente, na exacerbação dos cânones temáticos ou conceituais.  

Concebendo a alegoria do novo desta forma, em seu envolvimento nos circuitos 

culturais, é possível compreender a alegoria como um objeto privilegiado do campo 

epistemológico. 

 

3. Três exercícios sobre o novo 

 

A Linha de Pesquisa “Estética e Cultura Midiática” do Programa de Pós-

graduação em Comunicação da UFPE está assumindo o risco de recolocar no centro do 

debate acadêmico brasileiro três questões urgentes. A primeira delas é a questão das 

margens do capitalismo. De forma contundente, a reflexão sobre a cultura não pode 

prescindir de uma estranha “localização”, na medida em que a produção cultural revela-

se na sua condição mesmo de indefinição nacional: o global reinventa o local, ou 

melhor: não há qualquer possibilidade de pensar o local independente de suas 

dependências e de suas subversões diante de um global já de antemão contaminado. A 

condição agora já não é mais a de “subdesenvolvidos”, como nos tempos dicotômicos 

da invenção do Terceiro Mundo, nem mesmo a de “subalterno” como nas primeiras 

hipóteses dos Estudos Culturais, mas de “pós-tudo”, na acepção da cultura de uma 

paradoxal “metrópole periférica”, passível de ser percebido nesse trecho de Silviano 

Santiago (2004, p. 52): 

 

Já vai longe o tempo descrito em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, dominado pelo 
caminhão pau-de-arara. Longe no tempo os retirantes da monocultura do latifúndio e da 
seca nordestina. Hoje os retirantes brasileiros, muitos deles oriundos de estados 
relativamente ricos da nação, seguem o fluxo do capital transnacional como um girassol. 
Ainda jovens e fortes, querem ganhar as metrópoles do mundo pós-industrial. 
 

A segunda questão é um retorno à discussão da vanguarda. Como se sabe, o 

termo caiu em desuso há décadas, diante da idéia grosseiramente colocada de que não 

haveria mais nada a contestar. Vale um pequeno retorno à dúvida (e à certeza) de 

Ferreira Gullar em 1969 (aqui citado na edição 1978, p. 35): 

 

Existe, nos países subdesenvolvidos, um ângulo peculiar donde se vê a história? Isso 
nos parece certo. De qualquer modo, não pode prevalecer, num país sul-americano ou 
asiático, uma visão circular da história. Compreende-se que no século XVIII, conceba-
se a história como um movimento circular. Compreende-se que essa mesma noção 



renasça na mente dos intelectuais europeus imersos numa sociedade que se massifica e 
ameaça-lhe os valores espirituais. Mas os homens dum país subdesenvolvido têm ao 
alcance de sua vista o dois pólos da questão: estão imersos numa sociedade atrasada, 
pré-industrial, e vêem à distância as nações desenvolvidas, onde as condições de vida 
são outras. Nada os convencerá de eu a história não caminha e eu seu caminhar não 
muda nada.  
  

Entre Santiago e Gullar, o abismo tem nome: periferia. É, na compreensão do 

trabalho que desenvolvemos, o elo brutal entre o necessário retorno da reflexão sobre as 

vanguardas culturais, do seu papel efetivamente político, e o desenho mutante das 

margens do capitalismo (a um só tempo limite geográfico e marginalização sócio-

cultural). É na dimensão das novas periferias – pensadas e vividas como núcleos 

isolados dos diversos centros – que se realimenta e se reinventa as idéias 

complementares de vanguarda e de margem.  

Três conceitos (margem, vanguarda, periferia) em três casos exemplares 

atualmente estudados na Linha de Pesquisa “Estética e Cultura Midiática” do Programa 

de Pós-graduação em Comunicação da UFPE. O primeiro deles trata da representação 

visual da Tropicália, do Manguebeat e do ‘Pós-Mangue’. A partir da observação da capa 

de disco Baião de Viramundo: um tributo a Luiz Gonzaga (de 1999), o que se percebe é 

que os elementos visuais são operadores discursivos que reatam os dois movimentos 

(Tropicália e Manguebeat) sem deixar de abrir o campo de reverberação para o novo 

imediato (aqui definido como “Pós-Mangue”, na falta e na recusa de qualquer outro 

termo que implique num retorno ao mesmo). 

Um segundo movimento procura definir mesmo o papel da transgressão no 

contexto da cultura contemporânea. Aqui, a transgressão é direcionada para o corpo e 

para a sensação corpórea, a partir do filme “Toques”, de Jomard Muniz e Britto. Aqui é 

central a noção de criação coletiva (ou, supostamente, de tentar compreender a crise do 

autor periférico) e de relacionar cultura visual pernambucana e cultura musical baiana. 

Tensão que recobre a trajetória desse pernambucano formulador do primeiro 

Tropicalismo, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, na década de 1960. Trata-se 

portanto de tentar compreender uma luta permanente contra o condicionamento dos 

estereótipos culturais através do que poderia se classificar de processo de deseducação. 

Também, nesse caso, incidem fortemente os questionamentos sobre a possibilidade de 

constituição de uma semiologia das imagens periféricas (a partir de uma reinvenção de 

Barthes) e da dimensão transgressiva (a partir de uma leitura libertária de Foucault). 



Esse processo é exacerbado na tentativa de relacionar subalternidade e cultura 

massiva em dois momentos da produção audiovisual pernambucana. Ou seja: 

problematizar a presença de novas corporalidades e a manifestação de uma estética 

queer no tablado teatral de vanguarda de Pernambuco a partir dos anos 1970. E, mais 

ainda, de acompanhar a passagem do teatro marginal para a produção de Super-8 no 

Recife. Outra vez, trata-se de focalizar o trabalho audiovisual de Jomard Muniz de 

Britto.  

 

4. JMB: o segredo da esfinge 

 

Vamos começar então construindo, em traços rápidos, a personagem da nossa 

ficção: Jomard Muniz de Britto é graduado em filosofia pela UFPE. Integrou a equipe 

do educador Paulo Freire, na década de 60, durante o lançamento do programa de 

alfabetização de adultos. Foi assistente de uma professora que, dias depois do golpe 

militar de 1964, publicou um anúncio nos jornais dizendo que não o conhecia. Depois 

do AI-5, foi aposentado compulsoriamente da UFPE e da UFPB - na UFPB por ordem 

direta do comandante militar local. Conquistou, já no início dos anos 80, na justiça, a 

sua reintegração nas Universidades Federais. No período de afastamento, ensinou na 

Escola Superior de Relações Públicas do Recife. Sua obra é composta de dez livros 

poéticos e ensaísticos, mais de trinta filmes curtos e vídeos, peças de teatro e CD com 

músicas feitas a partir de seus textos. 

A timidez armada que marca a personalidade de Jomard Muniz de Britto foi a 

primeira coisa que Glauber Rocha descobriu, ainda nos anos 50. Num texto publicado 

como prefácio ao livro Do Modernismo à Bossa Nova, de 1966, Glauber Rocha 

escreveu:  

 

O que me fez amigo de JMB foi nossa comum paixão pelo cinema, isso já faz dez 
anos (em 1956, portanto), na decente Recife. Depois, nosso desencontro de 
temperamentos criou compensações: JMB veio escrever crítica de poesia numa revista 
literária que eu dirigia em Salvador, depois veio mesmo para a Bahia, onde agiu com 
brilhantismo e polêmica nas rodas jovens das artes e letras locais. E assim foi, se 
revelando palmo a palmo: o crítico de cinema era professor de filosofia, o teórico de 
poesia era entendido de teatro, o esteta rigoroso era jornalista, o jornalista era 
professor e o professor sambista, outra vez no teatro! Fascinante timidez evoluindo 
por meandros táticos, aqui e ali exercendo sua função precisa, conseqüente. Outra 
coisa que me fascina em JMB é a sua desaristocratização (...) Sua erudição é diluída 
no seu grande interesse pela vida, sobretudo pela vida que o cerca, a que vive nos 
inesperados caminhos de hoje.  



 

Entre esse tímido atento dos anos 50 e o pop-filósofo de hoje, o que transparece? 

Talvez seja interessante dar a palavra à própria personagem, que, de dentro de sua 

própria ficção, assumiria o discurso e diria, como disse, no dia 15 de março de 1973, em 

autodefesa no processo da Universidade Federal da Paraíba, acusado de manipular 

mentes juvenis: 

 

Minha personalidade nunca foi estruturada por convicções fechadas ou rígidas. Minha 
formação filosófica se fundamentou em bases de uma fenomenologia existencial, de 
abertura vivencial, de experiências antidogmáticas por excelência. Assim, dentro de 
uma renovada metodologia - discussão em grupo, leitura dirigida, debate de textos - 
sempre procurei mostrar aos meus alunos que o dogmatismo é a atitude mais 
desaconselhável em termos de filosofia da cultura. E, ao contrário disso, propor as 
interrogações verdadeiramente socráticas, do conhece-te a ti mesmo ao eterno saber 
que nada se sabe, numa busca incessante e penosa de uma verdade em devenir, em 
mutação, aberta, histórica e existencial. 
 

Parece claro que o traço unificador mais genérico da produção de Jomard Muniz 

de Britto é a ruptura com as esferas tradicionais da cultura e a instituição do sentido do 

novo como produtor do novo sentido. Há um permanente elogio da experimentação, das 

vanguardas - embora esse elogio seja problematizado pelas próprias contradições que 

ele expõe. Trata-se, muitas vezes, de uma espécie de anti-saudosismo militante em que 

o novo se localiza como desafio. Esse desafio se processa quase como uma fascinação, 

norteando a evolução do pensamento, como o próprio Jomard Muniz de Britto 

reconheceu numa entrevista de 1986: 

 

Sempre me senti fascinado pelo novo. A minha biografia está muito ligada ao novo 
desde a bossa nova (...). Estivemos ligados ao cinema novo, devido a minha amizade 
com Glauber Rocha (...). Dirigimos shows com músicas de protesto, Em Tempo de 
Bossa, Pregão (...), trabalhamos junto aos grupos Raiz, Construção (...). Depois do 
Cinema Novo surge o Tropicalismo, que foi uma movimentação ampla que abalou 
muito a cidade. E foi a partir do Tropicalismo, que está ligado ao movimento da Arte-
Processo, que surge o trinômio Recife-João Pessoa-Natal. 
 

E, como ele colocou em Escrevivendo, 

O que seria de nós, mestres amestrados ou dionisíacos, dissipados ou bem regulados, 
operários da cultura ou boêmios da revolução, civiltares de todas as disciplinas ou 
militantes da política do cotidiano, o que seria de nós sem o versátil exercício da 
sofística, da polêmica, dos filosofemas? O que seria de nós sem a paixão, mais do que 
didática, pelo veneno do novo? O que aconteceria de nós sem os fulgores e fissuras da 
academia? Assim, por que não trocar a Universidade pela Univercidade? 
 



A escritura de Jomard Muniz de Britto está, portanto, no cerne do projeto da 

recuperação do novo – de da vanguarda – pela pesquisa universitária. É fundamental 

um retorno a sua produção, que se constitui como o lado escuro da pesquisa sobre 

cultura no Nordeste, que, quando não estagna nos cânones ou nos quadros conceituais 

de referência, é quase sempre vista e revista a partir de seus parâmetros 

tradicionalistas: Gilberto Freyre, Ariano Suassuna, Câmara Cascudo - para citar 

apenas um pernambucano, um paraibano e o norte-riograndense. A questão do novo 

versus o tradicional, versus o feudalismo cultural fica claríssima desde os primeiros 

manifestos tropicalistas, de 1968 (que são textos coletivos). No segundo manifesto 

tropicalista, que é dito Inventário do nosso feudalismo cultural, e que foi assinado por 

Jomard Muniz de Britto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Celso Marconi, Moacyr Cirne, 

entre outros, defende-se:  

 

Por toda iniciativa de cultura não oficial, descomprometida com a política cultural 
dominante. Pelo poder jovem (compreendido não apenas como um fenômeno de luta 
entre gerações) representado pelo movimento radical estudantil e pelos intelectuais 
independentes. Por qualquer movimento de vanguarda cultural (pois não queremos 
impor unicamente a nossa posição) que se caracterize pelo rompimento de todos os 
padrões: morais, sociais, literários, sexuais, etc. e tal. 
 

Seria, entretanto, uma imperdoável redução justificar tudo pelo conceito do novo, 

transformar a perspectiva de JMB numa apologia da novidade, valorizada enquanto tal. 

Relendo todo isso, nota-se claramente que o novo vale como elemento de uma nova cultura, 

que deveria se estabelecer a partir de algumas premissas. Há um compromisso explicitado 

pela defesa de uma nova cultura e uma crítica ao endeusamento da cultura popular (pois é 

necessário tomá-la na sua dialética interna e nas contradições do confronto com a produção 

experimental). Mas permanece uma opção, quase uma opção preferencial, pela consideração 

da produção não elitista. Desde 1964, no ensaio Contradições do Homem Brasileiro, 

outros parâmetros da nova cultura são esclarecidos: a necessidade de uma autocrítica, 

a intercomunicação entre o erudito e o popular, a unificação:  

 

Baseando-nos nesses momentos anteriores - o primeiro, de autocrítica; o segundo, que 
procura abolir as barreiras entre a cultura erudita e as criações populares -, 
constatamos e interpretamos, no Brasil de hoje, o significado como projeto concreto 
de uma unificação da cultura um sentido novo para as contradições do homem 
brasileiro. Deste homem Intercomunicação  ampla (nunca bitolada) da cultura 
reflexiva com as expressões populares e a cultura de massas. Unificação que vem 
apontando um sentido novo para as contradições do homem brasileiro. Deste homem 
que, geograficamente, é visto em círculos concêntricos: cidade-região-nação-mundo 
subdesenvolvido. E que, historicamente, se readquire e se conquista como família-



classe povo-humanidade. Desse homem visualizado pelo cinema novo, pela música 
bossa nova, pela obra dos poetas, romancistas e contistas citados ao longo dessas 
páginas. Aqui interpretado.  
 

Eis a lição: a unificação e a intercomunicação também se modelariam num 

método - o método das contradições. No ensaio Do modernismo à bossa nova, de 

1966, explica:  

 

Não preocupado em ver somente os aspectos díspares, os flagrantes opostos da 
realidade ou as dimensões pejorativamente contraditórias. Pois o método das 
contradições não se limita a isso, nem se perde nisso. Avança. Analisa, através de 
contrastes fecundos e de oposições criadoras, o que constitui a historicidade de uma 
situação-momento, de uma época, de um problema, de uma personalidade, de um 
povo. São contrastes fecundos na medida em que permitem a compreensão dinâmica, 
temporal e sintética do entrelaçamento de uma determinada situação com a época que 
a circunscreve, assim como o círculo menor da situação fosse atingido pelo círculo 
maior da época. É, também, pela visão descritiva e interpretativa das contradições, 
que os problemas vão sendo apresentados como ponte de ligação ou círculos 
intermediários entre as personalidades e o povo, entre as elites intelectuais e a 
comunidade popular, entre os artistas e seu público.  
 

Há uma evidente ligação entre a proposta de nova cultura com a experiência 

educativa iniciada com Paulo Freire. A proposta de misturar o popular e a vanguarda 

está na base de uma outra transversal jomardiana: a necessidade constitutiva de uma 

intersemiose artística, de atravessar linguagens, conectá-las, proceder por traduções 

sucessivas e progressivas. Em suma, sair dos domínios tradicionais da produção cultural 

e abrir novos campos e espaços. O que nos leva a pensar que Jomard Muniz de Britto 

está na origem de uma das chaves para a compreensão do novo na cultura: o conceito de 

intersigno, surgido na impressão que lhe deixou, nos anos 50, a visão do filme 

Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras e Alain Resnais: 

 

Na maioria dos casos e das análises, o problema das relações cinema X literatura se 
propõe como questão de adaptação - bem ou mal sucedida, fiel ou não à obra, simples 
ou às vezes deturpada vulgarização da mesma. Às vezes, para não dizer quase sempre. 
Com cenário e diálogos escritos diretamente para o cinema, Hiroshima, meu amor refaz 
o problema ou recoloca a questão. Não é um filme adaptado da literatura, mas uma obra 
que se escolheu originalmente poema. Fonte dupla de criatividade: o verbo e a imagem. 
A verbalização da imagem e a visualização da palavra constituindo-se como essência-
existência do filme poema. 
 

O intersigno não é baseado nos aparelhos tecnológicos, mas na poiésis aberta. 

Liberta e libertadora, pois não poderia ser uma sem ser outra. Produzida com endereço 

certo, essa escritura lista as nossas doenças e tornada discurso (escrito, filmado, 



videografado, teatralizado, musicado ou performático) vem definindo que, além da 

solidão intelectual, a questão do prazer constitui uma outra transversal significante, 

outra contradição de método. Uma outra contradição metodologicamente e 

metodicamente trabalhada.  É a partir dessa contradição que poderemos avançar. 
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