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“E que fazer com nosso ‘Toques’? Uma experiência de criação coletiva? Um filme 

didático-sensitivo? Um prenúncio dos versos de Caetano: ‘onde a gente e a natureza 

feliz/viva sempre em comunhão?1”. Num jogo de interrogações, Jomard Muniz de Britto 

(JMB) lança mais perguntas do que respostas, afirmações entre impasses para irromper uma 

luta permanente contra o condicionamento dos estereótipos da Cultura enquanto tabu, 

através da deseducação disseminada pelo autor. Por uma leitura crítico-criativa dentro de 

uma estrutura de tensões. As questões se dispõem em abismo de contradições. Seguindo 

uma hipótese de leitura a partir do pensamento de Foucault, essa postura transgressiva 

sendo problematizada no artigo abaixo: 

 
A transgressão é um gesto relativo ao limite: é aí, na tênue espessura da linha, 
que se manifesta o fulgor de sua passagem, mas talvez também sua trajetória na 
totalidade, sua própria origem [...] a transgressão transpõe e não cessa de 
recomeçar a transpor uma linha que, atrás dela, imediatamente se fecha de novo 
em um movimento de tênue memória [...]. A transgressão afirma o ser limitado, 
afirma o ilimitado no qual se lança, abrindo-o pela primeira vez à existência2. 
 
 

 A estética da transgressão se deve a “[..] uma lógica própria de relações, onde, no 

entanto, as premissas são flexíveis e jamais sujeitas ao tradicional posicionamento no 

absoluto de ‘verdades’ eternas, de ‘realidades’ imutáveis3”. Essa formatividade “[...] expõe 

as latências da relatividade e da fenomenologia, em que a única verdade é saber que 

                                                 
1 BRITTO, Jomard Muniz de in Jornal da Cidade. 19 de novembro de 1977 – “Há uma borboleta ou uma 
gota de sangue no Super-8”: Recife, PE. 
2 FOUCAULT, Michel. Prefácio à transgressão in Estética: literatura e pintura, música e cinema. Forense 
Universitária, RJ: 2001, p. 32-33. 
3 GRÜNEWALD, José Lino. Um filme é um filme: o cinema de vanguarda dos anos 60 in CASTRO, Rui 
(org.). Companhia das Letras: SP, 2001, p. 98. 



existem dúvidas4”. Por ressonância, uma das expressões recorrentes nos textos de Jomard é 

a de “dúvida permanente”, do filósofo Lucien Goldmann5. Essa atitude transgressiva se 

relaciona a um processo ou projeto em liberação poética,  procurando romper com as 

moralidades culturais e tabus comportamentais. 

Esse movimento da “obra aberta6” em Jomard produz uma espiral do meta-realismo 

ou complementos do mundo, uma formatividade autônoma que se acrescentaria às 

realidade imediatas. Ao mesmo tempo negando e relativizando as diretrizes circulares-

concêntricas do realismo. Sua opção por um estilo em processo revela uma coerência em 

todo o conjunto de sua obra. E essa liberdade da forma-significação do audiovisual em 

análise seria refletida e refratada em três níveis: um nível informativo, outro simbólico e 

um terceiro da significância. Os dois primeiros representariam o sentido óbvio enquanto o 

terceiro, o sentido obtuso, de acordo com leitura interpretativa problematizada por Roland 

Barthes7. 

 Para ser mais explícito nas leituras óbvias do sentido do audiovisual “Toques”, 

incluem-se aspectos relacionados com a concepção fílmica e a equipe técnica e artística 

envolvidas na produção.Torna-se necessária uma análise tomada de uma espécie de léxico 

geral, comum dos símbolos. Já quanto ao sentido obtuso “se apresenta como um 

suplemento que minha intelecção não consegue absorver bem, simultaneamente teimoso e 

fugidio8”, é o que “impõe uma leitura interrogativa e extrapola a cópia do motivo 

referencial9”. 

 JMB, em “Toques”, também trabalha com temas que Foucault identifica na 

produção do discurso como temas interditados, assinalando a sexualidade e o corpo como 

uns dos principais alvos desse policiamento vigilante: 

 
Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de 
tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 
qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou 
exclusividade do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que 

                                                 
4 Ibidem. 
5 GOLDMANN, Lucien. Ciências Humanas e Filosofia – O que é a Sociologia. Editora Bertrand Brasil S.A: 
RJ, 1988. 
6 ECO, Umberto. Obra Aberta – Coleção: Debates-Estética. Editora Perspectiva, SP: 2005. 
7 BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Editora Nova Fronteira s/a, RJ: 1990. 
8 Ibidem, p. 47. 
9 Ibidem, p. 46. 



se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que 
não cessa de se modificar10. 

 

 Essa luta pelo poder não suscita um posicionamento ditatorial do bom gosto 

intelectualizado, porém mais um transbunde anarco-tropicalista sem compromissos 

partidários ou ideológicos que limitem a imaginação criativo-criadora do autor. 

 Nem erótico nem pornô, mas sim um projeto audiovisual sensitivo é o que propõe a 

experiência fílmica de “Toques”. Ou, como o próprio autor gosta de postular: 

“cinevivendo” através da fenomenologia do corpo, num jogo de possibilidades lançado 

numa realidade sócio-cultural, muito mais vivenciada como problema do que racionalizada 

como tema. “Um experimento de encontrar uma quase-totalidade através dos fragmentos, 

dos despojos, da diversidade. Totalidade em espiral sempre móvel. Totalidade aberta – do 

vivido para o concreto. Totalidade inacabada – do fato para o projeto11”.  

 A questão da obra inacabada ou “em movimento” ou “aberta” é latente na trajetória 

do projeto audiovisual “Toques”: em sua primeira realização contava com a trilha sonora da 

percussão do músico apelidado por “Repolho”, além da execução, no início da projeção, da 

música “Pelos Olhos” de Caetano Veloso, terceira faixa do disco “Jóia” (1975). Em sua 

segunda edição o autor optou por retirar a gravação da percussão, devido à sua deficiência 

técnica, e colocou repetidamente a canção de Caetano Veloso durante toda a projeção. 

 E, em seu terceiro movimento, a obra se transformou em mais três projetos 

audiovisuais, denominados: “JMB em Comuna”, “JMB em Comuna – 2” e “JMB em 

Comuna – 4”. O que aparece do audiovisual “Toques” são fragmentos em formas de clipes 

ou colagens, sendo também utilizadas outras imagens, de outros projetos audiovisuais de 

Jomard. Os três trabalhos, citados acima, foram lançados na internet em dois websites: 

www.youtube.com 12 e www.myspace.com/comuna.  

Esse recente trabalho foi uma realização conjunta entre Jomard Muniz de Britto, 

recitando seus textos poéticos ou, como prefere denominar o próprio autor, em um dos seus 

                                                 
10 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Edições Loyola, SP: 1996, p. 9. 
11  MELO, Alberto Cunha in Jornal do Commercio. 6 de junho de 1973 – “Jomard Muniz de Britto instaura 
o ‘escreviver’”: Recife, PE. 
12 “JMB em Comuna” - http://www.youtube.com/watch?v=JPOYvWwcdMA .  “JMB em Comuna – 2” - 
http://www.youtube.com/watch?v=o7JDzjLf_JE. “JMB em Comuna – 4” - 
http://www.youtube.com/watch?v=0tZ2T90gypg . 



livros: “Atentados Poéticos13” e a banda “Comuna” do Recife-PE, compondo a trilha 

sonora. O disco “JMB em Comuna” foi concretizado em dezembro de 2006 e somente 

lançado também na internet, no website: http://comunablog.blogspot.com.  

Todo esse processo de transformação acentua o caráter transgressor da obra e do 

autor em análise. Ao mesmo tempo, confirma o que Jomard sempre propôs como posição 

artística e existencial de quebrar tabus, confrontar  e transcender as dualidades em busca de 

novas perspectivas no sentido de desglorificar a obra de arte e o posicionamento do próprio 

artista na sociedade. 

“Toques” foi realizado no ano de 1975, com a direção de Jomard Muniz de Britto, 

câmera de Carlos Cordeiro, edição e montagem de Lima, assistência de direção de 

Gulherme Coelho e a participação artística do Grupo Vivencial de Olinda, composto pelos 

atores: Suzana Costa e Renato Vieira, além do fotógrafo Alcides Ferraz. Guilherme Coelho 

foi membro fundador do grupo teatral, mas nessa ocasião colaborando somente como 

assistente de direção. O local da filmagem situa-se entre os bairros de Rio Doce e Casa 

Caiada, em Olinda-PE, sugerido por outro membro do grupo Vivencial de Olinda que não 

estava presente na realização da obra. 

Somente círculos fechados conseguiram vê-lo. Pernambuco tem o seu primeiro 
filme erótico realizado por Jomard Muniz de Britto. Ele usou pessoas andróginas 
para as filmagens de corpos nus e, há quem diga, belos14. 

 

Jomard não concorda com essa classificação que foi imposta pelos críticos de 

cinema, pois na época um filme que mostrasse a nudez ou seria erótico ou pornô. Para ele, 

como já foi citado anteriormente, não se trata nem de um filme erótico nem pornô, mas sim 

de um projeto sensitivo sobre a fenomenologia do corpo, na tentativa de desconstruir e 

transcender a divisão dos gêneros sexuais, entre o masculino e o feminino. 

... um indivíduo ser Andrógino, isto é, masculino e feminino, assertivo e 
permissível, instrumental e expressivo, dependendo da oportunidade da situação 
para desempenhar estes comportamentos15. 

 

Os atores que participaram da filmagem fazem exercícios corporais despidos ao ar 

livre. Em alguns planos, há uma analogia com o quadro “As três Graças” de Botticelli, que 

                                                 
13 BRITTO, Jomard Muniz de. Atentados Poéticos. Editora Bagaço: PE, 2002. 
14 CRAVEIRO, Paulo Fernando in Diário de Pernambuco. Recife-PE, 19.03.1975, 2º cad., p. 7. 
15OLIVEIRA, Lázaro Sanches de. Masculinidade Feminilidade Androginia. Edições Achiamé Ltda., RJ: 
1983, p. 27. 



representam o amor (Tália), a beleza (Abgail) e o prazer (Eufrosina), como Guilherme 

Coelho confidenciou. Só que, em “Toques”, são dois homens e uma mulher, aumentando 

essa intencionalidade andrógina na concepção da obra. 

O que fica evidente ao sentido óbvio, num nível simbólico, é a relação da nudez 

com a natureza em planos panorâmicos diluindo o choque se fosse ambientado num cenário 

urbano. Porém, há também a presença de uma igreja em ruínas que destoa do caráter 

completamente naturalístico e ecológico do audiovisual. As ruínas simbolizam a 

intervenção humana na natureza em desuso prático de suas atribuições primeiras. Um 

objeto ou coisa que não tem mais utilidade, mas que representa o lado caótico de toda a 

ordem social ou, de um ponto de vista existencial, as ruínas e abismos da alma. 

A relação com a trilha sonora apresenta dois resultados, devido às duas primeiras 

montagens da obra. Com a percussão gravada na primeira edição, o que se evidencia é a 

utilização do ritmo como uma concepção tribalista e catártica, dando uma acentuação no 

caráter naturalista e “primitivo” dos movimentos corporais dos atores e da locação. O 

ambiente funcionando como ator de toda a forma-significação do audiovisual. 

Na segunda edição, com a composição de Caetano Veloso “Pelos Olhos”, durante 

toda a projeção, há uma rede de leitura mais ampla, pois, a música já fazia, previamente, 

parte da concepção da obra fílmica, diferentemente da gravação da percussão que se deu 

durante o processo de edição e montagem. Para objeto de análise segue a letra da canção: 

Ô! Deus que mora na proximidade do haver avencas  
Esse Deus das avencas   
É a luz  
Saindo pelos olhos   
De minha amiguinha  
Ô! Deus que mora na proximidade do haver avencas   
Esse Deus dos fetos   
Das plantas pequenas é a luz   
Saindo pelos olhos   
De minha amiguinha linda   
De minha amiguinha   
De minha amiguinha   
De minha amiguinha linda   
De minha amiguinha   
De minha amiguinha   
De minha amiguinha linda16 

  

                                                 
16 VELOSO, Caetano. Jóia, 1975. Faixa 3. 



 A letra da composição acentua o caráter ecológico e transcendental da obra, pois 

também faz parte do disco “Jóia”, em que Caetano Veloso exercita, com predominância, 

essa transcendência das coisas naturais através de seus experimentos poéticos.  

Musicalmente, a composição apresenta um sentido em que desaparece a 

continuidade comum do formato canção - com começo, refrão e fim – pois, ela se executa 

num ciclo mântrico ou numa repetição sem fim, o que JMB faz na última edição repetindo 

a música três vezes, realçando, dessa forma, esse caráter cíclico da canção. 

 Os arranjos orquestrais intensificam o lirismo bucólico da letra e do próprio 

audiovisual, com flautas melodiosas em estilo clássico, época em que temas naturalistas 

eram predominantes na concepção das canções. Depois entra o violão, repetindo dois 

acordes e a mesma parte da letra, o que representa ainda mais essa intenção tribal na 

relação nudez humana e meio ambiente.  

 Ainda existe uma outra relação, não tão evidente, entre o audiovisual e o disco 

“Jóia” de Caetano Veloso, no que diz respeito à censura ao corpo natural, nu, pois a capa do 

disco trazia uma foto de Caetano, seu filho Moreno Veloso e sua mulher na época, Dedé, na 

qual os três apareciam completamente nus. 

 A censura da época - Ditadura Militar de 1964 a 1980 - não deixou o disco ser 

lançado assim e os produtores tiveram que mudar a capa. No lugar dos três nus houve a 

substituição por duas pombas voando num fundo branco. Contudo, atualmente é possível 

comprar o disco com a primeira capa. O sentido óbvio chegou a esse ponto. 

A mesma coisa aconteceu com a recepção do audiovisual “Toques”, guardando suas 

devidas proporções de divulgação. Segundo Guilherme Coelho, na época, os filmes que 

continham nudez eram classificados ou como erótico ou como pornô, o que 

descaracterizava  a concepção da obra e do autor como um projeto sensitivo ou de uma 

fenomenologia do corpo. Transcendendo essas representações apelativas do erotismo e do 

pornográfico, sendo mais uma inserção dentro das propostas transgressivas das subculturas 

da época; a exemplo do beatnik, do hippismo, dentre outros. 

O movimento tropicalista, sem dúvida, é uma grande influência em toda essa 

realização audiovisual. Jomard tem relações afetivas com os principais integrantes do 

movimento, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, entendendo-se o tropicalismo como uma 

postura conceitual de misturar o lixo e o luxo cultural. Na introdução do livro “O Mundo 



não é chato” há uma interpretação sobre  Caetano Veloso feita pelo poeta Eucanaã Ferraz, 

também poderia ser aplicada a respeito de Jomard,: 

... mostra uma dança do  intelecto: entre a racionalidade e a intuição, a 
argumentação lógica e a instabilidade da declaração apaixonada, o rigor da 
análise e o apreço pela expressividade provocativa da incoerência. Contrariando, 
no entanto, o que essa seqüência pode sugerir, o curso cambiante do pensamento 
não se limita a oscilar entre os extremos dos pares opositivos e cruza 
transversalmente as dualidades17. 

 

O que diz respeito ao que é fugidio na projeção, dentro de uma leitura obtusa da 

obra e seu movimento, podemos encontrar significâncias tais como: os nomes escritos nos 

corpos dos atores; o “Fim” na genitália e o nome de Suzana Costa em uma de suas nádegas; 

o nome do audiovisual “Toques” nas costas de Renato Vieira;, closes dos atores através de  

olhares no começo da projeção; a câmera enquadrando partes às vezes irreconhecíveis, mas 

depois usando o zoom para exibir o que é identificável como uma parte simbólica do corpo; 

a seqüência da dança em planos abertos ou gerais, onde os três atores ficam rodando até 

cair no mato, refletindo a cumplicidade entre “As Três Graças” - o amor, a beleza e o 

prazer -  e as benevolências da vida de acordo com a estética do Renascimento greco-

romano; a cena inicial da presença feminina sendo cortada e tendo sua seqüência na última 

cena, realçando o caráter cíclico - antes visto na musicalidade, na letra da música e, agora 

na edição e montagem; a textura do Super-8, com a cor de coisa envelhecida, acentua esse 

tom de lirismo percorrendo toda a projeção. 

 No mesmo sentido analítico há outras passagens: o “Deus” da música sincronizado 

com a primeira aparição do ator Renato Vieira na projeção; dentro do mar dos matos, os 

atores caem e se movimentam como se estivessem em transe de interação com o ambiente 

natural; a contemplação da união dos três em danças e movimentos corporais; toques 

individuais e closes em partes do corpo; a simbologia da palavra nos corpos em 

movimento; o verso “de minha amiguinha linda” quando aparece, por completo, a bunda da 

atriz; os atores andando e olhando por horizontes longos; o verso “de minha amiguinha” é 

repetido até um close na genitália da atriz; as ruínas da igreja representando um espaço de 

movimentos corporais e enquadramento dos atores, como maneira de implicar 

cumplicidade com as distorções da localidade, aparentemente naturalista; pichações no 

                                                 
17VELOSO, Caetano. O Mundo não é chato. Apresentação e organização Eucanaã Ferraz. Companhia das 
Letras, SP: 2005, p. 10. 



muro da igreja em ruínas mostrando mais uma forma de intervenção do lixo cultural, da 

poluição ou ruído.  

 Portanto, essa análise em formato dissertativo propõe recortes de interpretação 

dentro de uma perspectiva comum da simbologia, mas também a partir de uma leitura que 

esteja fora desse conjunto do léxico geral, indicando um suplemento daquilo que 

aparentemente não tem importância, ou seja, o sentido obtuso segundo o pensamento 

semiológico de Roland Barthes.  

 

Procurei as transversais, os significantes fundamentais. E mais: por considerar 
que entendo o processo criativo de JMB, não fiz a menor distinção entre textos, 
que eles fossem artigos, poemas, ensaios, manifestos ou processos; e não fiz a 
menor distinção entre o que se constituiu em palavra, escrita, palavra dita (o grão 
da voz de JMB...), filme, vídeo ou música. Pareceu-me claro que o traço 
unificador mais genérico da produção de JMB é a ruptura com as esferas 
tradicionais da cultura. O sentido novo como produtor do novo sentido18. 

 

É nesse sentido que o audiovisual “Toques”, por sua própria concepção, permite 

essa proposta analítica, que pretende assimilar uma quase-totalidade da obra, porém 

também sendo proposições que mais sugerem do que procuram sentenças definitivas sobre 

o projeto de JMB em análise. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 CUNHA, Paulo.  Jomard Muniz de Britto: duas ou três que eu sei dele  in: Arrecifes. Revista do conselho 
de cultura.,ano 29, número 8: Recife, março 2004, p. 7. 



 

 

Referências bibliográficas: 
 

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Editora Nova Fronteira s/a, 

RJ: 1990; 

BRITTO, Jomard Muniz de. Atentados Poéticos. Editora Bagaço: PE, 2002; 

1995; 

BRITTO, Jomard Muniz de in Jornal da Cidade. 19 de novembro de 1977 – “Há uma 

borboleta ou uma gota de sangue no Super-8”: Recife, PE; 

CRAVEIRO, Paulo Fernando in Diário de Pernambuco. Recife-PE, 19.03.1975, 2º cad., 

p. 7; 

CUNHA, Paulo.  Jomard Muniz de Britto: duas ou três que eu sei dele  in: Arrecifes. 

Revista do conselho de cultura.,ano 29, número 8: Recife, março 2004, p. 7; 

ECO, Umberto. Obra Aberta – Coleção: Debates-Estética. Editora Perspectiva, SP: 2005; 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Edições Loyola, SP: 1996; 

FOUCAULT, Michel. Prefácio à transgressão in Estética: literatura e pintura, música e 

cinema. Forense Universitária, RJ: 2001; 

GOLDMANN, Lucien. Ciências Humanas e Filosofia – O que é a Sociologia. Editora 

Bertrand Brasil S.A: RJ, 1988; 

GRÜNEWALD, José Lino. Um filme é um filme: o cinema de vanguarda dos anos 60 in 

CASTRO, Rui (org.). Companhia das Letras: SP, 2001; 

MELO, Alberto Cunha in Jornal do Commercio. 6 de junho de 1973 – “Jomard Muniz de 

Britto instaura o ‘escreviver’”: Recife, PE; 

OLIVEIRA, Lázaro Sanches de. Masculinidade Feminilidade Androginia. Edições 

Achiamé Ltda., RJ: 1983, p. 27; 

VELOSO, Caetano. Jóia, 1975. Faixa 3; 

VELOSO, Caetano. O Mundo não é chato. Apresentação e organização Eucanaã Ferraz. 

Companhia das Letras, SP: 2005, p. 10; 



“JMB em Comuna” - http://www.youtube.com/watch?v=JPOYvWwcdMA . “JMB em 

Comuna – 4” - http://www.youtube.com/watch?v=0tZ2T90gypg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


