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O cordial famigerado
 

Uma conversa com JOmard muniz de BrittO 
por Aristides Oliveira, Demetrios Galvão e Ricardo Maia Jr

Jomard muniz de Britto (JMB) é um agitador cultural que percorreu várias gerações, 
deixando uma marca profunda na escrita da cultura brasileira, desde suas crônicas de 
cinema produzida nos anos 50 até os Atentados Poéticos em plena atividade. Construtor 
de pensamento na história da Bossa Nova (Do Modernismo a Bossa Nova, 1966), do 
Tropicalismo (Bordel Brasilírico Bordel, 1992) e do cinema super-8, o corpo de JMB 
é uma narrativa incalculável, que atravessa o debate da crítica cultural contemporânea. 
O Brasil estava vivenciando um dos seus piores momentos: a transição para o Golpe 
Civil-Parlamentar em 2016. Nesse período de incertezas, ele compartilhou conosco os 
vestígios do anti-memorialismo, politica, cultura e vida afetiva, carregando uma mala 
cheia de ironia e atentados para as perguntas mais comportadas. Seu projeto Atentados 
Poéticos consiste em um manifesto ou ensaio crítico realizado mensalmente e distribuído 
para os caminhantes de Recife e via e-mail para os leitores além-Capibaribe. Chega aos 
82 anos desafiando a morte, pois ela tem medo dos famigerados1. 

1 Entrevista realizada entre agosto de 2016 a janeiro de 2017, em Recife-PE.

entrevista
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Você tem uma participação efetiva 
na Balada Literária em São Paulo. 
Qual avaliação você faz da nova cena 
literária desse evento?
JmB: Eu acho essa pergunta imprópria. 
Não estou dizendo que é improcedente. 
A Balada Literária não é uma balada de 
análise sociológica, ou sociolinguística. É 
um acontecimento social para congregar 
várias tendências! “O que está melhor?” 
“O que está em evidência?” Eu não sei 
responder, pois eu estarei fazendo um papel 
anacrônico de estar avaliando, julgando... A 
gente está tão envolvido! A Balada Literária 
é uma invenção do Marcelino Freire. É uma 
invenção onde ele está presente em corpo! 
Quando começa a Balada, a primeira sessão 
às 11h da manhã, ele fica “em cartaz” até 
de madrugada. A resistência dele é ficar o 
dia todo acompanhando, circulando entre a 
gente. Você quer uma louvação para a Balada 
Literária?! Eu digo que ela é importante na 
democratização da cultura. Você tem que 
fazer perguntas mais concretas! Parece que 
você quer ser sócio da Balada Literária! O 
Piauí falando para o mundo, não basta São 
Paulo falando para o mundo! A Balada não 
é literatura não! É Transliteratura! Já que 
esse prefixo Trans está na moda, no melhor 
e no pior sentido da palavra: tudo é Trans! 
A Balada é TRANSLITERÁRIA! Ela mexe 
com tudo, ela revolve, revoluciona tudo!  

O que te motivou a ser personagem 
do documentário JmB, o Famigerado 
(Luci alcântara, 2011) e porque 
realizar as “versões” desautorizadas 
do filme?
JmB: Eu imaginava que vocês iam fazer essa 
pergunta hoje (risos). Eu conheci Luci como 

aluna de teatro na Universidade Federal 
de Pernambuco, no curso de Educação 
Artística. E desde meu relacionamento com 
ela, diríamos que temos um relacionamento 
diversificado. Eu comecei a chama-la de 
Luci Lucética. Ela é muito combativa, 
muito crítica. Quando eu chamava ela de 
Lucética, algumas pessoas queriam chamar 
e ela disse “Não!” “Só o Jomard pode me 
chamar Lucética, mais ninguém”. Eu não 
sabia que ia ser tão trabalhoso porque teve 
quase a duração de um ano. Tinha uma coisa 
muito importante: quando ela marcava o dia 
e a hora, ela cumpria como vocês. Eu fiquei 
muito orgulhoso porque eu me esforçava 
para colaborar ao máximo os desafios que 
ela me apresentava. Sobretudo desafios 
da memória, já que eu me digo e sou um 
anti-memorialista. Eu acho que o meu 
narcisismo não é de está cultuando o Eu do 
passado e do presente. Depois eu recebi um 
comentário de uma pessoa que é melhor 
não citar o nome... ele disse: “Jomard, você 
é um puta ator!” Eu gostei disso! (risos) O 
meu reconhecimento como ator! Por isso 
eu espero que na sua Transbalada piauiense, 
você me considere um ator. Eu começava 
a ouvir muitas críticas. As pessoas faziam 
críticas a mim. Aí eu fiz sem autorização 
dela, que o importante é isso. Foi uma 
curtição de ator.

Como você compreende o avanço da 
extrema-direita no Brasil?
JmB: Eu soube que em São Paulo houve 
uma passeata com “Abaixo a Paulo Freire”. 
Isso eu não entendo. Isso é a brasilidade. O 
veneno da brasilidade. 
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e o futuro da educação no Brasil?
JmB: Eu não tenho competência para 
responder essa pergunta. Ninguém tem 
competência! Só Cristóvam Buarque e o 
Jean Willys! (risos) 

Você acha que a poesia, ou uma 
postura mais poética pode ser a 
saída para a construção do espírito 
educacional mais qualitativo e 
humano?
JmB: Não sei responder essa pergunta. 
Atribuindo a poesia como uma estética 
transcendental? Essa pergunta tem ótimas 
intenções, de salvar a educação. Eu gostaria 
de relembrar que na minha formação ligada 
a Paulo Freire, não havia esse endeusamento 
estético da educação. “A poesia vai fazer 
isso”... Não é isso, é um conjunto de ações... 
O que eu gosto muito do Paulo Freire era 
que antes de cuidar do problema da leitura, 
da alfabetização, da escrita e da cultura... 

ele fazia um círculo de cultura onde a gente 
discutia os limites e as transações entre a 
natureza e a cultura. Os seres humanos que 
eram analfabetos, eles viam através de slides 
manifestações culturais que eles podiam 
ter feito. Eles eram produtores de cultura. 
Esse debate entre a natureza e a cultura e 
das relações dimâmicas, para não falar uma 
palavra tão pedante, que é a “dialética” ou 
“ambivalências” ou “contraditórias” ou 
“controvertidas”. É importante transformar 
a sala de aula num círculo de cultura onde 
se possa debater. A educação em debate. As 
ideias em debate, sem se preocupar quais 
são as ideias mais convenientes. 

Golpe de 2016 X Golpe de 1964.
JmB: Eu acho que não tem nada a ver o 
golpe de 1964 com o golpe de 2016. É uma 
extrapolação histórica que esta pergunta 
está fazendo. É uma coisa desnorteadora. 
Eu não tenho essas ilusões democráticas ou 
participativas. 

Homenageado na Balada Literária, 2014.
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O ministério da Cultura passa por um 
processo de desmontagem interna, 
enfraquecendo as ações da pasta. 
Qual a sua visão sobre minc levando 
em conta a conjuntura temer?
JmB: É preciso retomar a atividade política 
de Gilberto Gil. Nos Pontos de Cultura! Para 
se expandir para todo território brasileiro. 
Eu não conheço esse ministro que está 
impressionando você. Eu sou alienado! Eu 
sou duplamente alienado! Eu assisto Bom 
Dia Pernambuco e Bom Dia Brasil! (risos)

Como era sua rotina de professor nos 
anos 70.
JmB: De noite dava aulas na ESURP 
(Escola Superior de Relações Públicas), 
de segunda a sexta. Tive uma aluna da 
ESURP... ela gostou muito das minhas aulas 
e me convidou um dia para ir na casa dela 
porque o esposo [Zé Alberto] dela tinha 
ligações com a Secretaria do Estado de 
Pernambuco. Então, nesse jantar que eu fui, 
ele disse: “Você não gostaria de dar esses 
cursos rápidos na Secretaria da Fazenda?” 
Era de segunda a sexta durante uma semana 
toda, a manhã toda. Eu me lembro que um 
dos alunos que estava começando a carreira 
profissional dele é o famoso, que já foi 
ministro... o Gustavo Krause. Ele foi aluno 
na Secretaria da Fazenda de Pernambuco 
em Dinâmicas da Comunicação e da 
Criatividade. 20 horas, era uma manhã 
toda. O Zé Alberto disse: “Eu também 
queria esses cursos seus para os motoristas”, 
mas os motoristas também trabalhavam de 
segunda a sexta. Então dei aulas para eles 
nos sábados. Então ele criou durante um 
mês... eu dava nos quatro sábados as aulas. 

Isso foi uma experiência muito interessante. 
Falar de dinâmica e criatividade para 
fazendários. Sem nenhum envolvimento 
político. Tinham alguns amigos meus... 
“Jomard você está falando umas coisas...”. 
O pessoal estava preocupado com a possível 
repercussão, se teria alguma crítica... 

interessante porque você falou que 
não teve envolvimento político... 
JmB: Tudo era objeto de preocupação... 
Deixa eu dar um exemplo... E não fazia 
super-8? Para você exibir o filme super-8 
você tem que agradecer ao Deus e o Diabo 
na Terra do Sol... você ter essa liberdade 
que você tem hoje! Então para você exibir 
o filme em qualquer lugar que fosse tinha 
que ir à Polícia Federal/Secretaria de 
Segurança para pedir autorização! Você 
tinha autorização para fazer aquela exibição. 
Se depois de quinze, fosse chamado para 
exibir em outro lugar, tinha que pedir de 
novo autorização. Aí o que é que aconteceu? 
Quando eu fui no primeiro dia, uma pessoa 
me orientou e disse: “Não Jomard, não fique 
preocupado porque o chefe é uma pessoa 
muito de fino trato, muito bem educada”. 
Todo mundo tinha um certo medo da 
polícia. Então, quando eu chego lá com os 
filmes para pedir autorização... tinha que 
levar o filme! Aí quem é que eu encontro 
lá?! Várias alunas da ESURP que trabalhavam 
lá! “Professor, o senhor por aqui?!” “Ah, que 
bom, eu vim aqui pedir para autorizar”. Sabe 
o que é que eu fiz? Depois dessa aclamação 
por ex-alunas ou alunos que trabalhavam lá, 
para conseguir autorização eu mandava meu 
pai, meu secretário particular para ir lá! 
Era ele quem ia! “Ah, é o pai do professor 
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Jomard!” Veja como ele era meu secretário, 
não só para ir na livraria comprar um livro 
não! Eu pedia para ele ir pedir autorização. 

Qual era o lugar que vocês iam pedir 
autorização?
JmB: Era na Delegacia de Bons Costumes. 
Na Secretaria de Defesa. Vocês que sabem 
disso, que são os memorialistas! Quando eu 
fui lá a primeira vez e fui reconhecido pelas 
alunas da ESURP que trabalhavam lá e disse: 
“Ótimo, agora eu mando meu pai”. Então 
tem os bons divertimentos, uma alegria, 
descobrir uma aluna minha trabalhando... 

e sua relação com o carnaval de 
recife?
JmB: Tive uma reunião com os fundadores 
do Bloco do Nada. Eu sou um grande 
“assessor” do Bloco do Nada e já escrevi 
Atentados falando deles. Gerson Flávio, eu 

estava dizendo pra ele que ele é um grande 
exemplo pra mim, ele e a mulher dele: 
Karina. São os fundadores, os mentores. 
Então, o Gerson tem um cabelo enorme. 
Ele cortou um dia e esse cabelo dele 
começou a crescer e quando ele foi prestar 
o serviço militar...foi se apresentar, ele já 
era cabeludo. Reclamaram dele. Puniram 
ele por causa do cabelo. Então, a partir 
daí ele não cortou mais o cabelo. Isso é a 
maior resposta contra o militarismo. A sua 
cabeleira é um ato antimilitarista. É ridículo 
isso! Mas é maravilhoso! É a vaidade dele, 
é o orgulho dele! E eu ainda registro! 
Então o Bloco do Nada você deve, se quiser 
saber como eles encaram, pode me chamar 
porque o que eu acho mais interessante 
sobre o Bloco do Nada é que 15 dias antes 
do carnaval eles promove um debate sobre 
o Nada. Um debate filosófico na Livraria 
Cultura. 
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Quando você entrou no Bloco do 
nada?
JmB: O Bloco do Nada está fazendo - uma 
sorte minha - 15 anos. Uma debutante, 
uma mocinha. Eu sou desde o primeiro 
ano... Eu, no Bloco como um participante e 
admirador dessa ideia deles de promover... 
O bloco sempre sai na segunda de carnaval, 
a tarde, no Largo da Santa Cruz.

Você tem alguém que te influenciou a 
se envolver com cinema, mas que não 
era da área?
JmB: Quando a professora Astrogilda foi 
para os Estados Unidos e me trouxe de 
presente uma câmera, tinha uma grande 
amiga dela, que é minha amiga e minha 
vizinha aqui do terceiro bloco chamada 
Lucilda Jordão. E na minha juventude ela 
era professora da Secretaria de Educação 
e a especialidade dela era audiovisual. Isso 
me interessou muito porque eu gostava nas 
minhas aulas de ter audiovisual, slides. Então 
a Lucilda, que é minha vizinha atualmente, 
ela foi fantástica. Ela abriu esse horizonte 
do audiovisual pra mim. E foi através 
desta projeção de slides que veio o filme 
super-8. Isso fazia parte da minha dinâmica 
pedagógica. Não era só expositiva, tinha 
projeções, filmes, debates. Hoje eu estou 
muito cordial, não estou? (risos)

atualmente, com quem você se 
relaciona na sua família?
JmB: Os sobrinhos todos! Eu sou o mais 
velho e sobrevivente da minha família. Os 
filhos de dona Celeste e seu Muniz. Tem 
meus sobrinhos maravilhosos, filhos da 
Celeste. O nome dela é o mesmo da minha 

mãe. Chamava ela de “Celestinha”. Ela 
faleceu também, jovem... Ela era 10 anos 
mais nova do que eu. Então, nós tivemos 
muito contato porque o filho mais velho 
dela, o Júnior. Ela casou com um cidadão que 
faleceu também, chamado... o sobrenome 
dele era Galindo. O filho mais velho 
telefonou dizendo: “Jomard, a gente gostaria 
de conversar com o senhor, porque nossa 
mãe está com uns problemas, a Celestinha 
e a gente queria ouvir a sua opinião”. 
Ela estava com problemas psicológicos, 
porque o marido, quando morreu, ela era 
totalmente dependente dele e ele era um 
marido tão abnegado... isso é curioso dizer 
numa entrevista que vai para o mundo... 
Ele faleceu do coração e ela ficou muito 
traumatizada, porque era ligadíssima nele. 
Aí ficou tendo problemas, crise emocional... 
Aí eu adotei ela. Ela é minha irmã caçula. 
Nós saímos para movimentar a vida dela 
para passeios, barzinhos... E ainda hoje eu 
sou muito ligado a eles. O Dr. Rodrigo 
Galindo, ele é funcionário importante do 
sistema jurídico, no Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais, que fica na minha rua. 
Eu estou sempre atualizando ele com meus 
Atentados e tudo... Ano passado (2015) eu 
passei tanto o natal como a passagem de ano 
novo na casa deles. Na casa de Júnior e no 
outro dia na casa de Felipe. Esse ano (2016) 
eu disse que não ia passar com os sobrinhos, 
mas na casa de amigos de longa data, como 
o Roberto Cavalcante de Albuquerque, ele 
também faz o dia 31 na casa dele... aí eu 
fui... em Candeias... É como se fosse um 
desdobramento de nossa família. O Natal 
foi com um casal novo amigo meu...
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e se você precisar de alguma coisa?
JmB: Eu nunca preciso de alguma coisa... 
Eu tenho meus médicos. Eu sou ligado 
aos meus médicos. Eu tomo remédio 
diariamente para a questão de idade... 

Quando você se mudou para o 
apartamento no bairro Soledade?
JmB: Esta casa aqui é de um cunhado 
meu. Minha irmã, que era casada com ele, 
faleceu... Ele ofereceu. Foi quando meus 
pais morreram... Eles moravam em Casa 
Forte, mas eu não ia morar numa casa que 
tinha até quintal... Sozinho. Aí eu vim morar 
aqui.

Quando aconteceu essa mudança?
JmB: Na década de 90.

Seus pais morreram nesse período?
JmB: 87. Foi no final de 87/88...

Como foi a mudança de espaço e dos 
hábitos ao chegar aqui?
JmB: Foi mais fácil. Neste apartamento, 
tem três quartos e eu já defini um quarto 
dos livros, a biblioteca. Tinha um guarda-
roupa embutido e transformei o espaço dele 
em biblioteca. O quarto de trás seria para 
hóspedes eventuais... É bom morar aqui 
por causa da proximidade com o Centro da 
cidade. Eu ando muito a pé. 

Você morou com seus pais até os 
últimos momentos?
JmB: Sim... Eu já era presidente da 
Fundação de Cultura Cidade do Recife 

Homenageado na Balada Literária, 2014.
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(FCCR - 1986) quando eu me lembro... a 
minha sobrinha pequenininha e ela às vezes 
ia comigo para a Fundação... 

Como você conciliava suas aulas 
na uFPe (universidade Federal de 
Pernambuco)/uFPB (universidade 
Federal da Paraíba)?
JmB: Eu fui liberado da Universidade 
da Paraíba para ficar a disposição da 
Universidade (UFPE). Meu esquema era: 
viajava segunda-feira para João Pessoa de 
ônibus. Ficava hospedado no hotel por 
minha conta, pelo meu salário. Dava aulas 
na segunda, terça e quarta... Quarta de 
noite eu voltava pra cá (Recife) e tinha aula 
na quinta e sexta, algumas excepcionais no 
sábado. Quando eu trabalhei na FCCR eu 
fui liberado. 

e você deu aula até quando?
JmB: Quando Collor foi presidente da nossa 
República ele começou...  e eles falavam 
muito mal dos aposentados. Eles tinham 
uma atitude que era meio hostil com a classe 
professoral. Aí eu tive a ideia de saber lá na 
Paraíba... eu fui no departamento pessoal 
para saber como era minha situação e por 
coincidência, o chefe do departamento 
tinha sido aluno meu e eu não me lembrava. 
Aí ele disse: “olhe, daqui a dois dias você 
passe aqui, que eu vou procurar saber”. 
Aí quando ele procurou, ele disse: “Você 
tem direito a sua aposentadoria”. Eu disse: 
“É pela lei mesmo?” Eu não aguentava o 
Collor xingando...  Eu sou muito solicitado, 
graças a Deus, pelos alunos que fazem 
mestrado em Comunicação. Os professores 
sugerem que eles me entrevistem. Quando 

eu me aposentei na Universidade eu não 
quis perder o vínculo totalmente. Aí eu 
comecei a ser aluno. Para não ficar no 
ócio da bestética ou um ócio criativo, eu 
resolvi voltar a ser aluno especial. Então, 
uma pessoa que eu gosto muito é a Angela 
Prysthon. Ela estava dando uma disciplina 
chamada Estudos Culturais. Eu fiz várias 
disciplinas como aluno independente. Eu 
também assisti aula com outros professores. 
Fiz várias disciplinas, como a do professor 
Antônio Paulo Rezende, de História, que 
era uma vez por semana. 

Como é se colocar no papel de aluno?
JmB: Eu tinha interesse em fazer uma 
atualização bibliográfica. Para ver a 
disponibilidade do pessoal, do trabalho 
que os alunos apresentavam e discutiam... 
Eu gostava do clima, mas depois teve o 
momento que eu parei de ser aluno especial.  
Todo lugar que eu ensinava eu estimulava 
os alunos a não só escreverem, mas a 
projetarem coisas visuais. Fazia isso com 
os alunos daqui (Recife) e da Paraíba e fui 
levando a exposição... Houve repercussão, 
sobretudo em João Pessoa. A imprensa de 
lá valorizava muito. Era um desejo eu de 
fazer um diálogo com os alunos. E através 
dos alunos, com alguns artistas que estavam 
dentro do campo da experimentação. A 
palavra-chave para tudo isso não era o 
experimental (concreto ou não concreto, 
ou neo-concreto)... Era o experimental no 
sentido mais amplo, onde entrava o super-8, 
onde entrava as performances. Uma pessoa 
que você tem que lembrar... ele quem fez 
os cartazes todos, foi o Vavá Paulino. Ele foi 
meu aluno aqui na Universidade. Ficamos 
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muito amigos. Atualmente ele está na 
cidade dele, que é Floresta do Navio (PE). 
Ele era performático. Quando foi meu 
aluno ele fazia o curso de Teatro. Tinha um 
projeto aqui chamado “Pernambucanidade”, 
que era do Marcílio Lisboa. Ele fazia na 
televisão e ele me convidava sempre para 
ter uma participação nesse projeto. E o 
Vavá participava. Então nós fazíamos umas 
performances em conjunto, na década de 
90.

máquina de escrever? Como você 
gosta de interagir com a tecnologia?

JmB: Eu ainda sou um primitivo. Eu 
estou por fora da tecnologia e dessas 
conectividades todas. Não sinto falta. Eu 
quero curtir a vida sem fazer medo a morte, 
andando pela cidade, pela rua, vendo as 
coisas. Os meus Atentados Poéticos, que 
eu não sei se as pessoas consideram ou não, 
mas o feedback que eu recebo me satisfaz. 
É minha forma de fazer o que já me disse 
logo no começo do meu trabalho: crítica da 
cultura, mas sem pretensões universitárias 
ou universOTARIAS. É uma prática-práxis-
afetiva do cotidiano. 


