
1907: a inauguração 
do Canal 1, em 
Santos (no alto), 
e uma das pontes 
de concreto 

I   a segunda metade do século XIX até 
1910, o porto de Santos, no litoral 
paulista, era considerado pelos europeus 

I   como "maldito". Motivos não faltavam. 
I ■ A cidade plana, encharcada, quente, 
I V poluída e com unia população crescente 
■        de imigrantes - em razão da exportação 

de café - colecionava epidemias: febre 
amarela, malária, peste bubônica, varíola e tuberculose. 
Para salvar a saúde dos moradores santistas e a 
economia local só restava sanear a cidade a qualquer 
custo. Para a tarefa foi escolhido o engenheiro 
fluminense Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, 
na Comissão de Saneamento, e o médico paulista 
Guilherme Álvaro, na Comissão Sanitária. Uma 
técnica de construção já utilizada no exterior, mas 
praticamente inédita no Brasil, o concreto armado, 
de grande resistência, teve participação importante 
na restauração da salubridade de Santos. 

Até onde os estudos dos especialistas em 
engenharia e história alcançam, as primeiras obras 
conhecidas feitas com essa técnica foram canais, 
galerias e pontes que cortam Santos, projetados 
e construídos por Saturnino de Brito. Ele imaginava 
que os canais drenariam a água das chuvas e 
recolheriam a que vem dos morros. Um sistema de 
comportas regularia a entrada e a saída 
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1910: ponte de 
28 metros em 
Socorro sobre 

o ribeirão 
dos Machados 

Criação no concreto 
NELDSON MARCOLIN 

Há cem anos 
o concreto armado 
começava a ser 
usado no Brasil 

da água para o mar. Além 
disso, o regime das marés 
agiria sobre os canais 
impedindo que a água 
ficasse parada e evitando 
mosquitos. O Canal 1, feito 
sobre o traçado do ribeirão 
dos Soldados, foi inaugurado 
em 1907. No total, Brito 
projetou oito deles, aos 
quais foi acrescentado um, 
posteriormente. A obra 
foi fundamental para o 
saneamento e tornou-se 
marca registrada da cidade 
junto com os extensos 
jardins da orla marítima. 
No próximo ano serão 
comemorados os cem 
anos dos canais, a cargo 
de uma comissão de 
organização, da qual faz 
parte a Fundação Arquivo 
e Memória de Santos 
(www.fundasantos.org.br). 

O concreto armado é 
uma massa formada por 

cimento, areia, água 
e pedras, que envolve 
a ferragem e adquire 
a forma que se queira. 
Surgiu na França com 
loseph Louis Lambot, em 
1850. No Brasil, a primeira 
referência que há sobre a 
técnica veio do professor 
Antônio de Paula Freitas, 
da Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro. Em trabalho de 
1904, Freitas menciona a 
execução de seis prédios 
projetados pelo engenheiro 
Carlos Poma, que também 
teria construído um 
reservatório de água em 
Petrópolis, no Rio. Ocorre 
que hoje não há sinal de 
onde essas construções 
foram erguidas nem se 
conhecem seus vestígios. 
"Também não se pode 
afirmar que elas eram 
o que hoje se define como 
concreto armado", 

diz Augusto Carlos de 
Vasconcelos, engenheiro 
e professor aposentado 
da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo e 
da Universidade Mackenzie, 
autor do estudo "Grandes 
obras de concreto armado", 
que consta do livro 500 anos 
de engenharia no Brasil 
(Edusp, 384 páginas). 

Depois dos canais de 
Santos, Vasconcelos acredita 
que a ponte sobre o ribeirão 
dos Machados, em Socorro 
(SP), é a obra mais antiga 
conhecida no Brasil a usar 
a técnica, em 1910. "O 
concreto armado provocou 
uma revolução na 
engenharia brasileira porque 
apenas com estruturas 
metálicas não haveria 
condições de fazer tantas 
grandes obras", explica o 
engenheiro. "O aço era 
importado, caro e não havia 

uma indústria montada para 
produzi-lo aqui." Outro 
fator contribuiu para sua 
disseminação: operários 
sem qualificação aprendem 
facilmente a fazer a massa 
no chão da obra e aplicá-la 
às ferragens. Esse ambiente 
ideal encontrou em Oscar 
Niemeyer seu melhor 
arquiteto. "Não é exagero 
dizer que Niemeyer não 
seria Niemeyer sem o 
concreto armado", diz. 

A propósito de seu 
trabalho com a técnica, 
o arquiteto carioca já disse 
o seguinte: "Na arquitetura 
debrucei-me por toda 
a vida. Foi o meu hobby, 
uma das minhas alegrias, 
procurar a forma nova 
e criadora que o concreto 
armado sugere. Descobri-la, 
multiplicá-la, inseri-la na 
técnica mais avançada, criar 
o espetáculo arquitetura!". 
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Um construtor de utopias 
MARILUCE MOURA 

i palavra cinema já me soa con- 
servadora. A imagem audiovi- 
sual tem outras formas possí- 
veis além do cinema. Estou 

I H falando de uma nova maqui- 
fl B naria de imagens, de novas 
■^B fantasmagorias, novas e insus- 
■    H peitadas sombras eletrônicas, 
ou melhor, luzes eletrônicas que por enquan- 
to apenas entrevemos." No palco da imensa 
sala 1 do Memorial da América Latina, bem 
iluminado só em uma pequena área destinada 
ao personagem em cena, Fernando Birri, 81 
anos, mirava assim o futuro, em sua aula mag- 
na no final da manhã de 14 de julho, logo após 
ser apresentado à platéia pelo presidente do 
Memorial, Fernando Leça. 

Na verdade, a maioria das pessoas reuni- 
das ali para ouvi-lo, faixa etária amplíssima, 
entre menos de 20 e mais de 80 anos, sabia 
muito bem quem era aquela figura venerável 
de longas barbas brancas, a lembrar um profe- 
ta nordestino, na visão de alguns, ou Leon 
Tolstoi, no olhar de outros. Porque para afi- 
cionados do cinema produzido fora do mains- 
tream, como era o caso de quase todos ali, o 
nome de Birri, cineasta argentino e cidadão 
do mundo, é nada menos que uma metáfora 
da capacidade de resistência e de múltiplos re- 
nascimentos do cinema latino-americano, em 
mais de cinco décadas. Com certa freqüência a 
ele se atribui a paternidade do Novo Cinema 
Latino-Americano. 

A aula magna fazia parte do Io Festival de 
Cinema Latino-Americano, promovido pelo 
Memorial e pela Secretaria Estadual de Cultu- 
ra de São Paulo, que coincidentemente tem à 

frente nesse momento o cineasta João Batista 
de Andrade. O evento fora aberto na noite do 
domingo, 9, com o mais recente filme de Fer- 
nando Birri, o documentário Za-2005. Lo 
viejo y lo nuevo, um megaclipe, como ele mes- 
mo define, uma colagem de cenas tiradas de 
algumas das melhores produções do conti- 
nente em diferentes épocas. Nele, trechos de 
clássicos como Memórias do subdesenvolvi- 
mento, do cubano Tomás Gutiérrez Álea, Vidas 
secas, do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, e 
Tire Dié, do próprio Birri, considerado uma 
obra-prima fundadora, dialogam com cenas 
de trabalhos cinematográficos recentes de alu- 
nos da Escola Internacional de Cinema e Tele- 
visão de San Antônio de Los Banos, em Cuba 
(EICTV). Como disse em O Estado de S. Pau- 
lo o crítico Luiz Zanin Oricchio, o filme "é a 
perfeita imagem do seu autor - fala do sonho 
de um cinema latino-americano que se im- 
põe por seu rigor, por sua força e qualidade, 
e cresce à margem da grande indústria mun- 
dial do entretenimento". 

Fernando Birri, casado há 46 anos com 
Carmen, é, registre-se logo, bem mais que um 
cineasta: é um teórico do cinema, professor e 
educador que plantou múltiplas experiências 
de ensino de cinema e televisão, entre as quais 
a escola de Cuba é sem dúvida a mais reluzen- 
te e avançada. É pintor, escritor, poeta. É um 
visionário, um libertário - e bela amostra de 
tudo isso junto está no texto denso e vigoroso 
de "Acta de Nacimiento de Ia Escuela Interna- 
cional de Cine y TV", que integra o livro El al- 
quimista democrático, cuja edição brasileira 
deverá ser publicada em breve, graças ao em- 
penho de Sérgio Muniz, documentarista bra- 
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sileiro, primeiro diretor docente da EICTV. 
Birri é, finalmente e acima de tudo, alguém 
que jamais abriu mão de seu direito de 
construir coisas baseadas em seus sonhos 
mais utópicos, com método e rigor. 

A seguir, os principais trechos da en- 
trevista que ele concedeu a Pesquisa FA- 
PESP (no site da revista há uma versão 
sem cortes). 

■ Gostaria de começar pelo final de sua au- 
la: você disse que há algo novo que emerge 
no panorama da imagem, que iria muito 
além de um novo cinema. Como é isso? 
— Ainda o vejo muito nublado, a bola de 
cristal ainda está empanada, em brumas, 
não sabemos inteiramente, porque o que 
tem que vir nunca se sabe acertadamente 
até que vem, tautologicamente. Mas sinto, 
intuo que há algo, que se entrevê mais que 
se vê. Esse festival, muito sério, muito boni- 
to, serviu muito para essa percepção. De 
outro lado, o Brasil sempre foi um ambien- 
te de buscas, inquietudes e preocupações, 
capaz de sinalizar rumos. Aqui a elabora- 
ção teórica do cinema alcançou um nível 
muito alto, comparado a outros países da 
América Latina. 

■ Nas universidades? 
— Sim, nas universidades, na crítica, mes- 
mo entre cineastas como Glauber Rocha, 
Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos, 
Leon Hirzman e tantos outros, não? Teria que 
fazer uma lista de nomes, com Joaquim Pe- 
dro de Andrade, Caca Diegues, Õzualdo 
Candeias, Geraldo Sarno, enfim, todos ci- 
neastas que fizeram acompanhar sua obra 
de elaborações teóricas sumamente impor- 
tantes. Esse aporte de material teórico ca- 
racteriza o cinema novo brasileiro. 

■ Este "novo" que você agora entrevê tem a 
ver mais com técnicas de filmagem, com a es- 
tética ou com a reflexão teórica? 
— A verdade é que eu jamais seria capaz de 
separar todas essas coisas. Acho que elas só 
se separam como objeto de estudo, por 
exemplo, quando Leonardo da Vinci seccio- 
na um corpo e analisa um pequeno múscu- 
lo que corre para que um dedo se mova. 
Mas há que se analisar o próprio homem, e 
creio que são imprescindíveis um e outra, o 
pequeno tendão do dedo da unha e a alma 
do homem que move o dedo. Nesse senti- 
do o que está se passando agora é que há 
coisas que estão vindo com respeito a todo 
um material, um background que o novo ci- 
nema latino-americano elaborou em qua- 
se meio século de vida. E, sim, o que acon- 
tece, com sinceridade, é que muitas das 
coisas que foram elaboradas já não são vá- 
lidas, ou melhor, são válidas para ajudar a 

pensar, mas nas circunstâncias já não bas- 
tam. Por exemplo, há duas coisas que sur- 
gem desse encontro que me parecem mui- 
to importantes. A primeira é que aqui se 
está lançando com muita insistência não o 
novo, mas os novos cinemas latino-ameri- 
canos, meio século depois. Existe uma plu- 
ralidade nesse movimento e isso é absolu- 
tamente novo. Num poema que escrevi nos 
anos 80 para um grande encontro na Ale- 
manha chamado Horizontes, um prólogo 
para um enorme catálogo, fiz esse "Poema 
em forma de ficha filmográfica" em que di- 
zia que somos um na diversidade e diver- 
sos em nossa unidade. Dizia que havia que 
manter sempre essa característica, esse tao, 
essa dialética, que em definitivo enriqueceu 
esse momento antidogmático por excelên- 
cia. Quero dizer que agora essa diversidade 
assume muito mais força, mais evidência, e 
numa explicação simplista podemos dizer 
que há muito mais cinemas. Há 50 anos, fa- 
lar de cinema na América Latina era falar 
quase exclusivamente dos cinemas argenti- 
no, brasileiro e mexicano. Depois, nos anos 
60 aparece a cinematografia cubana com 
grande força. Mas hoje não há país latino- 
americano que não tenha produção de ci- 
nema. E eu não limitaria a palavra produ- 
ção ao ser cinematográfico, mas a usaria 
como produção de sentidos cinematográ- 
ficos, estendendo-a assim para a produção 
de revistas, de crítica, de análises... 

■ E de televisão? 
— ...E aí vem o ponto crítico, e é justamen- 
te que a palavra cinema já não basta. 

■ Foi isso o mais instigante de sua fala: como 
assim a palavra cinema não basta, o que é 
preciso criar em seu lugar para ampliar o pró- 
prio sentido do que ela nomeia? 
— Há que inventar uma palavra que ante- 
cipe a invenção real do meio. Por ora po- 
demos nos conformar em amarrar algumas 
que existem para isso, como por exemplo 
"imageria" audiovisual, que me agrada mui- 
to. Ou imago, imagem, que tem um prestí- 
gio muito grande, quase fantasmagórico. É 
como um fantasma audiovisual, quiçá pos- 
samos dizer mesmo como um ectoplasma, 
uma nebulosa que se está completando de 
diversas formas e da qual o cinema é uma 
só uma expressão... 

■ Para além do cinema, você contempla algo 
que se apresenta por vários meios... 
— Claro, mas não vamos exagerar, vamos 
ficar um pouquinho mais próximos, è para 
começar podemos nos deter em todas essas 
formas que já existem de fato, não de mo- 
do antecipatório. E nesse sentido há o que 
Pasolini chamava contaminatio: a contami- 

nação de gêneros. Assim, mesmo no cine- 
ma visto na tela normal é por vezes muito 
difícil separar as coisas, o que é documen- 
tário, o que é ficcional... E desde já em mui- 
tos filmes existe uma intersecção, uma in- 
ter-influência dos gêneros tradicionais com 
coisas que não conhecemos ainda. 

■ Daí a idéia do "docfic". 
— Claro, docfic é isso, é uma reformulação 
proposta por Orlando Senna na Escola de 
Cinema de Cuba em princípio dos anos 
1990, a que eu adiro porque me parece real- 
mente que ele atinge uma intuição que de 
alguma maneira define uma coisa que tam- 
bém já está sendo. Mas deixe-me concluir o 
que queria dizer: onde me parece que real- 
mente aponta tudo isso, como ponto extre- 
mo, como uma newfrontier, uma nova fron- 
teira à qual alguns já chegaram e a estão 
ocupando para depois partir para outros 
territórios incógnitos, é cine virtual, é a ima- 
gem virtual. O que para a maioria de um 
público de espectadores, de fruidores, ain- 
da permanece algo secreto e proibido, exis- 
te para uma minoria superespecífica, por 
exemplo, no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), lugar onde se pratica faz 
décadas... é um cinema muito especial, que 
se pode tocar verdadeiramente, e umas tan- 
tas coisas que seguem de alguma maneira 
enquanto se fazem as novas tecnologias. E 
aqui temos uma questão que você me pro- 
punha antes: é que as novas tecnologias, as 
novas expressões, as novas críticas, seguem 
juntas, não são coisas que apontam umas 
para um lado e outras para um outro. É pos- 
sível, sim, separá-las com a finalidade de vi- 
vissecção, de estudo, a exemplo da anato- 
mia, mas para que o corpo caminhe, viva, 
respire e ame tem que estar completo. 

■ Estamos falando entre outras coisas, aqui, 
das experiências do Medialab, do MIT? 
— Sim, claro, eles têm um dos laboratórios 
mais avançados no aspecto da imagem vir- 
tual e, por suposto, de todas as antecipações 
que de alguma maneira derrubam as classi- 
ficações atuais ou que julgamos atuais e que 
são velhas do cinema. 

■ O que você vislumbra de novo de alguma 
forma se vincula ao trabalho de meio século 
de ensino de cinema no continente, que co- 
meça com a escola de Santa Fé? Como se jun- 
tam essas pontas em sua reflexão? 
— Lamentavelmente, por ora não se jun- 
tam. Ainda não estamos em um momento 
de síntese. Se me permite dizer, como você 
ainda estou tentando entender, não há res- 
posta pré-fabricada para essa questão. Pen- 
semos juntos todos nesse sentido... de algu- 
ma maneira, contudo, talvez o que nos ajude 
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realmente a pensar um pouco a produção 
dos fenômenos culturais da América Lati- 
na seja um dos mais reveladores e mais ilus- 
trativos deles, ou seja, o fenômeno religio- 
so, quase diria antropológico-religioso - me 
refiro concretamente ao sincretismo. 

■ Mas você não se refere aos novos movimen- 
tos religiosos, o neopentecostalismo... 
— Vou um pouco mais atrás, digamos as- 
sim. O conceito é o seguinte: isto que esta- 
mos usando, a imagem de alguma manei- 
ra, na realidade é nessa perspectiva que 
estamos tentando entrever, é ainda uma 
apreciação sincrética do fenômeno, é um 
momento prévio ao momento analítico e 
muito anterior ainda ao momento sintético, 
que acredito que é aquele em que se produ- 
zirá finalmente a eclosão do fenômeno co- 
mo um fenômeno social, coletivo. 

■ Ou seja, estamos no momento de floresci- 
mento de variadas coisas, muito antes que se 
chegue a uma nova forma para o velho cine- 
ma, que, entretanto, não sabemos qual é. 
— Sim. Creio que a virtude e os riscos des- 
se momento é que ele é um momento an- 
tecipatório. E ante todo momento no qual 
o novo se apresenta de alguma forma, se in- 
tui, o espírito humano tem diversas atitu- 
des, mas há duas fundamentais: a primeira 
é ousar, atirar-se num duplo salto mortal 
sem rede no vazio... e voar. Aí pode ocorrer 
tudo. A segunda é voltar para trás. 

■ E o que é, no caso, voltar para trás? 
— Prosseguir falando de cinema 

■ Mas corremos esse risco? 
— Sim, claro. Não apenas corremos, mas 
hoje ainda o praticamos concretamente. 

■ Em Za-2005 a preocupação era mostrar um 
pouco essa possibilidade de colagens, de sin- 
cretismo, da América Latina? Qual é a rela- 
ção entre o filme e tudo que você entrevê co- 
mo panorama da imageria contemporânea? 
— São duas perguntas em uma. A primei- 
ra resposta é: busco nesse filme o que que- 
ro em todos, mas um pouco mais, porque 
tento abarcar um período histórico enfren- 
tando algumas seqüências dos filmes fun- 
dadores do cinema latino-americano e fil- 
mes de teses produzidos pelos estudantes 
da escola [de Cuba] nesses 20 anos. Então, 
isso me dá motivo para pôr umas ante as 
outras como espelhos, em primeiro lugar 
para ver se uma produção reflete a outra ou, 
pelo contrário, se não se olham, se recha- 
çam, se quebram por inteiro, ou, a última 
alternativa, se indiferentemente dão de om- 
bros uma para a outra e, em vez de espelhos, 
são simplesmente superfícies de vidro e 

^L 
■ A virtude e os riscos desse momento decorrem de ei 

ser antecipatório. E daí pode-se voar ou retroceder j 
\ 

mercúrio que não refletem nada. Essa é a 
preocupação do filme, uma verificação de 
algo que se tenta compreender. E cada um 
que assuma sua posição, tire suas próprias 
conclusões. Nesse sentido, o filme não tem 
a pretensão de impor nada, tenta propor. A 
segunda questão: o que tem a ver esse filme 
com o que falávamos antes? Muito, tudo. 
Porque, ao fazer essa espécie de balanço, de 
alguma maneira também estamos fechan- 
do uma janela e abrindo uma porta, o que 
significa dizer, isto é de um jeito, vamos para 
outro. Ciclos culturais começam e chegam 
a sua conclusão, terminam. Julgo que nesse 
sentido o filme também propicia esse tipo 
de preocupação que tenho no momento e, 
como digo no começo, trata-se de compar- 
tilhar tudo isso com uma espécie de mega- 
clipe didático e coletivo para tentar enten- 
der algo - veja, não para ensinar, mas para 
tentar aprender algo, coletivamente. Como 
nada nasce de nada, esteve muito presente 
a parte de Zavattini, não em seqüências, mas 
o nome e o espírito. Está também muito 
presente um outro diretor italiano que nos 
últimos anos de sua vida trabalhou muito 
nesse sentido, que foi Rossellini. O grande 
diretor de Roma cidade aberta, de Paisá, de 
belos filmes, nos últimos anos de sua vida 
se dedicou à televisão (1970), fazendo fil- 
mes de uma hora cada um, como Sócrates, 
como Atti degli apostoli, como La toma dei 
poder por Luis XIV... Eram filmes de uma 
hora, muito simples, destinados a difundir 
a vida, o paradigma, a referência em que se 
constituíram grandes personagens da hu- 
manidade. E muito abertos, pouco acadê- 
micos em sua maneira de contar a história. 

■ Com toda a repressão que as expressões cul- 
turais sofreram na América Latina, como é 

possível entrever esse novo, no âmbito da ima- 
gem, surgindo com tanto vigor? Quais são as 
raízes dessa força? 
— É uma pergunta ao mesmo tempo mui- 
to difícil e muito fácil. Muito difícil se apli- 
camos o close-up. Mas se a tomo com tele- 
objetiva torna-se um pouco mais fácil ou 
pelo menos mais gratificante respondê-la, 
porque assim falo de 500 anos de história e 
um pouco mais para trás. Então, vendo a 
América Latina nessa perspectiva inversa, 
digamos assim, fica mais fácil compreender 
que nesses 500 e tantos anos de história, in- 
cluindo a fase pré-colombina, de uma rique- 
za impressionante, este continente fisiologi- 
camente se mostra destinado a ser aquilo 
que está sendo, ou seja, a elaborar a quími- 
ca do novo. Porque é isso. 

■ Como começou sua experiência de ensino 
na área de cinema? 
— Começou porque eu justamente queria 
aprender a fazer cinema na Argentina, ali 
perto dos anos 1950 e não havia onde fazê- 
lo. Então, a única maneira possível era ir a 
um estúdio, trabalhar com alguém que fa- 
zia filmes e aprender na prática ao lado des- 
sa pessoa. Mas quando tentei fazer isso em 
Buenos Aires, por todos os meios possíveis 
e impossíveis - me ofereci inclusive para tra- 
balhar varrendo o estúdio -, não consegui. 
Isso não funcionava, não era habitual. 

■ Havia estúdios de cinema em Buenos Aires? 
— Claro, vários estúdios importantes. Ali es- 
tavam Argentina Sonofilm, San Miguel, Lu- 
miton, que faziam parte da indústria tradi- 
cional. Eu me dei conta, refletindo depois 
sobre isso, que em geral todas as coisas que 
terão um destino nascem de uma carência. 
O fogo, por exemplo, nasceu da escuridão. 
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Depois, bom, serviu para cozinhar também, 
mas nasceu da necessidade de derrotar a es- 
curidão. Então o ser humano, ante uma ca- 
rência, inventa coisas com sua capacidade 
imaginativa. Portanto, na Argentina não 
conseguia estudar, e esse momento coinci- 
dia com uma situação política muito tensa... 

■ Era o primeiro período do peronismo. 
— Sim, para mim um momento muito di- 
fícil, mas não falo especificamente do pero- 
nismo, falo especificamente da situação do 
cinema durante o peronismo. O primeiro é 
um conceito político muito mais complexo 
e teria que articulá-lo de outra maneira. Es- 
tou me referindo especificamente ao cine- 
ma e à necessidade que tinha uma pessoa, 
um rapaz anônimo, sem nenhum antece- 
dente, de aprender a fazer cinema nesse país. 

■ Você de alguma maneira já convivia com o 
cinema? Como surgiu seu interesse? 
— Veja, eu era de uma família de artistas, 
meus tios, todos, de alguma maneira esta- 
vam ligados a arte, música, pintura... Meu 
pai era professor de ciências políticas e so- 
ciais, mas esta na verdade era uma carreira 
que sobreveio e sufocou, de outro lado, sua 
verdadeira vocação que era de pintor. Eu 
cresci nesse ambiente, e o cinema foi um 
pouco um sucedâneo da minha infância, da 
atividade que dominou minha vida, que era 
um teatro de títeres. Depois eu escrevia poe- 
sias, pintava desde jovenzinho. Também co- 
mecei uma carreira de advogado, mas isso 
me criou um problema terrível, uma crise, 
afinal mandei ao diabo essa carreira. Sabe 
que quando o diabo se apresentou a Lute- 
ro ele lhe atirou a Bíblia para que a lesse, 
não? Em meu caso não o fiz com a Bíblia, 
mas com um livraço de capa vermelha, A 
economia política, de Gide, um economista 
francês. No momento mais alto da minha 
crise, eu lia, lia, lia e não entendia páparos, 
então o atirei contra a parede, como Lute- 
ro contra o diabo, e decidi ali que não ia ser 
advogado, mas um diretor de cinema. 

■ Quantos anos você tinha então? 
— Penso que um pouco menos de 20 anos, 
17 anos. Bem, eu já havia fundado o primei- 
ro teatro experimental da Universidade Na- 
cional do Litoral, em Santa Fé, já havia fun- 
dado também o cineclube Santa Fé, quer 
dizer, já tinha um vínculo com o cinema, ha- 
via uma predisposição, mas... 

■ Então o mundo perdeu um advogado... 
— Teve a sorte... (recíproca) 

■ Buenos Aires não o aceitava... 
— Não, o que não me aceitava era o cinema 
em Buenos Aires. A cidade era fascinante, en- 

contrei muita gente, amigos, estavam Ernes- 
to Sabato, Xul Solar, Mario Trejo, outros, 
muita gente, todo um clima muito simpáti- 
co, e trabalhei também como ator numa obra 
surrealista de Garcia Lorca que se chamava 
Assim que passem cinco anos. Mas com o ci- 
nema se deu essa dificuldade, e além do mais 
tudo isso coincidiu com um fenômeno his- 
tórico muito importante que era o neo-rea- 
lismo italiano. Estávamos nos anos em que 
chegavam à Argentina os primeiros filmes 
italianos, aliás, digo-lhe que na Argentina ha- 
via uma cultura cinematográfica... Por exem- 
plo, [Sergei] Eisenstein eu conheci antes por 
lê-lo do que por vê-lo, porque haviam tra- 
duzido do russo O sentido do cinema, um li- 
vro determinante, e isso e mais o realismo 
italiano foram grandes impulsos para eu se- 
guir. Então me decidi a ir para a Itália, e foi 
um primeiro exílio, digamos assim. 

■ O exílio dos anos 1950. 
— Exato. Saí disposto a experimentar a ci- 
nematografia e estudei no Centro Experi- 
mental num momento em que já chegavam 
outros estudantes da América Latina atraí- 
dos pelo neo-realismo, dos quais os dois pri- 
meiros foram este que lhe fala e um compa- 
triota seu de quem gosto muito, Rudá de 
Andrade, uma pessoa adorável. 

■ Quem eram seus professores em Roma? 
— Nesse momento havia no Centro profes- 
sores fixos, como o crítico Mario Verdone, 
por exemplo, um grande historiador do ci- 
nema italiano, mas de outro lado vinham 
nos dar aula os grandes diretores como Vit- 
torio de Sica, Luchino Visconti ou mesmo 
Roberto Rossellini... Também Renoir... Era 
um ensino muito sério, de muita formação. 

■ E então os doisjovenzinhos da América La- 
tina receberam sua formação de cinema dos 
grandes mestres italianos. 
— Exato. E depois vieram outros latino- 
americanos, veio Garcia Márquez, veio To- 
más Gutiérrez Aléa, de Cuba, mesmo 
Glauber Rocha passou pelo Centro Expe- 
rimental, e tanta gente mais... Tarik Sou- 
ki, da Venezuela, Júlio Garcia Espinosa, 
também de Cuba... uma grande quantida- 
de de companheiros. 

■ E quanto tempo você terminou ficando nes- 
se período em Roma? 
— Terminei meus estudos no Centro Expe- 
rimental, que foram dois anos, me graduei, 
e ao mesmo tempo comecei a trabalhar no 
cinema italiano, em várias coisas. Trabalhei 
como ator, no primeiro filme de Francesco 
Maselli, Gli sbandati, con Lúcia Bose e ou- 
tras pessoas, depois trabalhei como assisten- 
te de direção de Cario Lizzani, um grande 

cineasta que depois foi também diretor do 
Festival de Veneza, trabalhei como assisten- 
te de Vittorio de Sica e de Cesare Zavattini 
no filme // tetto. Zavattini foi meu grande 
amigo, foi a pessoa com quem tive o diálo- 
go mais sério, mais profundo e mais deter- 
minante em minha futura carreira, porque 
era um vulcão, numa erupção de idéias per- 
manente, um grande inovador, um precur- 
sor de muitas coisas, do que depois vai ser o 
cinema novo, o nuevo cine, o free cinema, o 
cinema democrático, o vídeo democrático 
de que se fala tanto agora. Ele foi o primeiro 
homem que lançou os famosos cinegiornali 
liberi, os cine-diários livres, que eram como 
noticiários, mas absolutamente antioficiais, 
contra a retórica da cultura oficial, muito 
provocadores, nessa época mais forte, mais 
florescente e produtiva do neo-realismo. A 
Zavattini, e justamente por isso, dedico Za- 
2005. Lo viejo y Io nuevo um megaclipe di- 
dático e coletivo em homenagem aos 20 
anos da EICTV, que se completam agora. 

■ E, afinal, quantos anos você ficou nesse tem- 
po de estudos e trabalhos italianos? 
— Fiquei até 1955, passei portanto seis anos, 
contados desde 1950. E depois voltei, por- 
que parecia que a Argentina ia tomar outro 
rumo, havia interesse em minha experiên- 
cia e eu cria que já sabia fazer um filme. Já 
tinha feito vários documentários, havia fei- 
to Immagini popolari siciliane, Selinunte, Al- 
fabeto notturno, também já tinha trabalha- 
do como assistente em vários filmes de 
ficção. Dessa forma decidi que era chegado 
o momento de voltar à Argentina, voltei já 
com um projeto de filme que era Los inun- 
dados, e já havia lido, amadurecido e escri- 
to uma espécie de primeiro treatment. 

■ Você efetivamente fez esse filme. 
— Sim, foi meu primeiro filme de ficção, de 
longa metragem. Mas tampouco encontrei 
a possibilidade de a indústria cinematográ- 
fica se interessar por fazê-lo em Buenos Ai- 
res, e então decidi queimar os navios, rom- 
per com tudo o que era instituição, o 
aparatschnik oficial, e voltei a Santa Fé para 
começar desde o chão. Então fiz um semi- 
nário onde tive quase cem alunos que nun- 
ca haviam feito cinema. Havia de tudo: do- 
nas-de-casa, pintores, bombeiros, estudantes 
universitários... Enchemos uma sala e aí fi- 
zemos praticamente os primeiros fotodo- 
cumentários, que era a maneira mais sim- 
ples de fazer um projeto de filme, com fotos 
e com papéis, com epígrafes, saindo para fa- 
lar com as pessoas, perguntar de seus pro- 
blemas, suas aspirações, suas raivas, seus de- 
sejos suas esperanças, seus sonhos... e ao 
final, depois de dois anos de trabalho, já nos 
havíamos organizado como grupo na uni- 
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versidade, através de um Instituto de Socio- 
logia que era muito progressista. Aí prati- 
camente nasceu Tire Dié, que é a primeira 
encuesta, a primeira pesquisa social que se 
filma na América Latina. É um filme mui- 
to polêmico, que dividiu a Argentina em a 
favor e contra, teve enormes detratores e 
teve muita gente que o apoiou. Ele tem a ver 
diretamente com o tema sobre o qual você 
está me perguntando, o do ensino. Por quê? 
Primeiro, porque há um paradoxo, dado 
que vou à Argentina para fazer um filme de 
ficção e, ante a impossibilidade de fazê-lo, 
volto à estaca zero e faço um documentário 
como uma espécie de exploração de campo 
que depois se vai traduzir na base do filme 
de ficção que faço mais adiante, Los inun- 
dados. Então, entre Tire Dié- que começa a 
ser feito em 1955, no qual se trabalha du- 
rante todo o ano de 1956 mais 1957, e tem 
a primeira cópia pronta em 1958 - e Los 
inundados há um ar de família total, diga- 
mos. Mas agora vem o que nisso se vincula 
diretamente com algo que estamos falando: 
é que Tire Dié é um filme-escola. É minha 
maneira de fazer escola. Faz tempo que sei 
que cinema se aprende fazendo cinema. As 
especulações teóricas são fundamentais e 
imprescindíveis na medida em que tenham 
sua contrapartida da práxis. Teoria e práti- 
ca andam juntas, e então enfrenta-se uma 
fórmula que é mais ou menos inclusive a 
européia, na qual se privilegiava muito a 
teoria. Eu faço um pouco ao revés: parto de 
uma práxis e nela analiso a teoria em que a 
sustento. É isso que se passa com Tire Dié, 
por isso é um filme-escola, um filme feito 
para que as quase cem pessoas que o fazem 
aprendam a fazer cinema. Façam cinema 
pela primeira vez em sua vida. Por isso, ao 
lado de ser um filme-escola, é também um 

filme coletivo. E essa é outra das minhas 
idéias fixas, de minhas obsessões - o cine- 
ma como arte coletiva. 

■ Mas você é o diretor. Como o filme, sendo 
uma obra sua, é uma obra coletiva? 
— É porque não fui nunca um diretor no 
sentido tradicional da palavra. 

■ Você nunca teve uma visão autoral? 
— Sim, claro, o autor de todos os meus fil- 
mes são o coletivo, somos todos diretores. E 
o que eu faço sobre todos, e nesse sentido Tire 
Dié foi determinante, é uma função de estí- 
mulo, como uma pessoa que provoca, sus- 
cita... Visão autoral sim, mas autoritária não. 

■ As raízes dessa abordagem, dessa sua for- 
ma de fazer as coisas, em seu caso estão lan- 
çadas numa formação marxista? 
— Sim, é uma parte das coisas, mas não só 
isso. Porque sou marxista, mas sou também 
tântrico, sou zen... rechaço os pequenos ró- 
tulos, porque sou cronópio, sou fama... Mas 
é verdade que há raízes marxistas, essa con- 
cepção parte de uma visão comunitária da 
vida, ou da vida como um projeto comuni- 
tário e utópico, dois conceitos que anima- 
ram todo o meu trabalho, e espero poder ti- 
rar Ia pata, como dizem, ou respirar meu 
último respiro (viva Bunuel!) vivendo den- 
tro disso que lhe digo. 

■ É bom pensar a vida como um projeto co- 
munitário e utópico? 
— Se não fosse assim, que graça teria? Não 
teria me divertido (e sofrido) como tenho 
feito tanto nesta vida, com todos os dramas 
e as tragédias das quais participei, fui par- 
te e sigo participando e compartilhando, ao 
mesmo tempo sabendo que definitivamen- 

te isso é o que dá sentido às coisas, pelo me- 
nos a mim assim parece. 

■ Quanto durou a experiência de Santa Fé? 
— Para mim durou até 1963 mais ou me- 
nos, um pouco antes, talvez, digamos prin- 
cípio dos anos 1960. Porque então a situa- 
ção política se pôs outra vez muito feia na 
Argentina, o vírus fascista e ditatorial vol- 
tou a impregnar toda a sociedade argenti- 
na. Houve um período mais ou menos de- 
mocrático do presidente Arturo Frondisi, 
mas os militares voltam uma outra vez a sa- 
car suas asquerosas botas, voltam a pisotear 
todos e a acabar com tudo. E então, para 
preservar um pouco a escola cujo nome ofi- 
cial era Instituto de Cinematografia da Uni- 
versidade Nacional do Litoral, mas que pas- 
sou a história do cinema com o nome de 
Escola Documental de Santa Fé, decidi que 
não me restava outra opção senão ir-me... 

■ Os documentários que foram feitos enquan- 
to você estava à frente da escola de Santa Fé 
estão todos preservados? 
— Alguns sim, outros não. E ao final, já na 
época mais dura da ditadura, nos anos 1970, 
terminaram por fechar a escola. Fecharam- 
na e os militares pegaram todas as coisas, as 
câmeras, as moviolas... chegaram numa noi- 
te com dois grandes caminhões, com dois 
toldos, lonas, puseram tudo lá dentro e... de- 
sapareceu a escola. Mas tudo isso não é uma 
história trágica, senão o contrário, porque 
agora a escola existe outra vez. Há três ou 
quatro anos foi reaberta e tem inclusive um 
statusjá reconhecido oficialmente, chama- 
se Instituto de Meios Audiovisuais. E no país 
uma nova escola vai ser inaugurada na Uni- 
versidade San Martin, na província de Bue- 
nos Aires. É uma universidade muito nova, 
avançada e progressista, que funda uma es- 
cola de cinema documental. 

■ Você então partiu mais uma vez no come- 
ço dos anos 60. Dessa vez para onde? 
— Para o único lugar onde pensava que de 
alguma maneira poderia ter portas e jane- 
las abertas. Falei com um amigo em São 
Paulo, lhe disse que estávamos em uma si- 
tuação insustentável, tínhamos que sair da 
Argentina, e queria saber se havia alguma 
possibilidade de virmos ao Brasil. E então 
esse amigo, que era o querido Vlado [Vla- 
dimir Herzog], me disse simplesmente "ve- 
nham, estamos esperando". Era 1963 e o 
Brasil vivia uma abertura democrática in- 
crível. A Argentina... bem, em poucas pala- 
vras: deixamos para trás a escola, éramos 
quatro companheiros, homens e mulheres: 
Edgardo Pallero, sua companheira Dolly 
Pussi, Manuel Horácio Gimenez e minha 
companheira Carmen. Em São Paulo nos 
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organizaram uma palestra na cinemateca, 
onde estava Paulo Emílio [Salles Gomes]. 
Quem organiza é Rudá de Andrade, e jun- 
to com ele está Vlado e também Sérgio Mu- 
niz, está toda a turma com a qual, quando 
termina a palestra nesta mesma noite, saí- 
mos todos com um entusiasmo único, fa- 
lando há que se fazer filmes, e isso e aquilo 
— havíamos apresentado Tire Dié e outros 
documentários da escola - e então se apro- 
xima um senhor, jovem ainda, porém um 
pouquinho mais velho do que nós, que diz 
"que bom... tenho uma casa de fotografia 
que tem aparelhos"... e esse senhor... 

■ Thomaz Farkas! 
— Sim, grande Thomaz Farkas! Nasce aí o 
movimento documentarista paulistano. 
Thomaz decide levar adiante essa empresa, 
a assume economicamente, produz os do- 
cumentários. Ficamos uns meses mais, de- 
pois vamos ao Rio porque eu já vinha pre- 
parando um projeto com Ferreira Gullar, 
que era João Boa Morte.Trabalho com ele, e 
aí se produz aquela coisa incrível, quando 
as terras são dadas aos camponeses. Esses 
também são os meses em que estréiam Vi- 
das secas e Deus e o diabo na terra do sol. 

■ Nossas duas obras-primas... 
— Sim. Há toda uma efervescência bonita 
mesmo, um momento único. Lembro da 
comemoração do que deveria ser o princí- 
pio do fim do latifúndio. Os camponeses 
iam enchendo a praça, chegavam com os 
tratores, as foices, feixes de trigo - me fazia 
pensar en La tierra, o filme de Dovsenko, 
dos começos da cinematografia soviética - 
uma coisa incrível, impressionante... Era o 
começo de uma era, e justamente por isso 
uma semana depois se trunca e já vem o 
contragolpe, e pelo qual os próprios com- 
panheiros brasileiros me aconselham dei- 
xar o Brasil, somos uma complicação tam- 
bém para eles porque já neste momento não 
há mais garantia de segurança para nin- 
guém. Assim é, tenho que ir-me outra vez. 

■ Estamos em 1964 e você volta à Itália. 
— Passo primeiro por Cuba, e lá também 
não posso fazer nada porque a cinemato- 
grafia desse país está num momento econo- 
micamente muito difícil. Então vou à Itália 
e aí começa um período que continua de 
certa forma até este momento em que es- 
tou falando. Foi um período dolorosamen- 
te frustrante no início, muito ativo depois, 
no qual tenho que me tornar um cidadão 
do mundo. E há uma frase muito desgarra- 
dora de um cineasta argentino, que foi mor- 
to pela ditadura em Paris, Jorge Cedrón, que 
desde então passa a ser meu lema: "Minha 
pátria são meus sapatos". A vida me obri- 

gou a isso, então eu o assumo, assumo bem, 
e com sonhos de futuro. Ponto e basta. 

■ Quando você retornou à Itália, voltou a tra- 
balhar com os diretores do neo-realismo? 
— Não, meu corpo voltou à Itália, mas não 
voltou a minha alma. Minha alma seguiu 
não sei onde, e começou um período mui- 
to duro, que alguns chamam de "exílio in- 
terior"... Bom, que seja, o exílio exterior, o 
exílio interior é tudo uma grande ausência 
e, em troca, eu o evoco num filme que me 
tomou dez anos de trabalho, que se chama 
Org. É um nome inventado (cuja raiz eti- 
mológica está na palavra orgasmo), e é um 
filme que dedico a Che Guevara, a Mèliès, 
o cineasta de Viaje a Ia luna, e a Wilhelm 
Reich, o autor da revolução sexual. Porque 
creio que são três figuras emblemáticas que 
ficam do final dos anos 60, quando o ho- 
mem chega à lua, em 1969, e antes, em 1967, 
quando se produz a morte de Che, e quan- 
do a situação política explode, em 1968, no 
maio francês, no projeto de um novo mun- 
do e de um mundo que se transforma. O fil- 
me trata de tudo isso, e é também um ma- 
nifesto "por um cinema cósmico, delirante 
e lúmpen". É um filme absolutamente de- 
mencial, mas que traduz as Utopias (posi- 
tivas) e Distopias (negativas) desse momen- 
to de demência única. De certo modo é um 
filme que participa das tensões de A idade 
da terra, de Glauber. São dois filmes irmãos. 

■ Desta vez, até quando você ficou na Itália? 
— Até que terminei Org, e voltei à Améri- 
ca Latina pela Venezuela. No norte da Ve- 
nezuela, em Mérida, havia um departamen- 
to de cinema de antigos companheiros meus 
em Roma. O diretor era Tarik Souki. Volta- 
mos a nos encontrar e ele me levou à Uni- 
versidade dos Andes, em Mérida, onde fun- 
dei no começo dos anos 80, outra escola, o 
Laboratório Ambulante de Poéticas Cine- 
matográficas. Era alguma coisa muito sim- 
ples, que dizíamos que estava feita para fa- 
zer cinema, ler e pensar cinema. Aí trabalhei 
vários anos, terminei em 1983 meu filme Ra- 
fael Alberti,un retrato dei poeta por Fernan- 
do Birri e depois de vários anos de trabalho 
voltei à Itália, e daí à Nicarágua e a Cuba. 

■ Por que era ambulante? 
— Porque estava em cima de meus sapatos. 
O laboratório ia onde eu ia, essa era a idéia. 
Esteve em muitas partes do mundo. Desde 
a Suécia a Angola e Moçambique, passan- 
do pela Alemanha, claro que viajou dentro 
da América Latina, na Nicarágua, México, 
Colômbia, Brasil, Argentina... meio mundo 
e um pouquinho mais. E era uma maneira 
de já ir difundindo, ir plantando as semen- 
tinhas do novo cinema latino-americano. 

■ Você poderia fazer um breve resumo da fun- 
dação da escola de Cuba? 
— Eu quase lhe diria que ela nasce, em 1986, 
numa conseqüência lógica do movimento 
do cinema latino-americano, como projeto 
da Fundação do Novo Cinema Latino- 
Americano, formada por todos nós, mui- 
tos brasileiros inclusive, como Cosme Al- 
ves Neto, determinante nesse processo, 
Geraldo Sarno, Silvio Tendler, agora tam- 
bém Wolney Oliveira, tantos companhei- 
ros.... É um projeto absolutamente autôno- 
mo, original, porque reconhece todas as 
experiências, mas não quer imitar nenhum 
modelo. Quando fui encaregado de elaborá- 
lo, entre as pessoas que chamei para cola- 
borar estavam Sérgio Muniz e Orlando Sen- 
na, depois meu sucessor na escola. Ele 
introduz o conceito do docfic, uma tendên- 
cia estética onde de alguma maneira se su- 
peram as velhas formas arterioesclerosadas 
da ficção, por um lado, e do documentário 
por outro. Mas, quando cheguei a Cuba, vi 
que já estava Garcia Márquez, que já havia 
confabulado com Espinosa, então presi- 
dente do Instituto Cubano de Arte e Indús- 
tria Cinematográficos (ICAIC) e com Fidel 
Castro. A idéia era me encarregar da direção 
— mais que a direção, era realmente a funda- 
ção da escola de cinema. Imaginava o gran- 
de trabalho que íamos ter, o que ia signifi- 
car não fazer uma coisa de já vu. Mas o 
trabalho seria coletivo. Convocamos com- 
panheiros de todos os países da América La- 
tina. Sérgio Muniz veio como diretor docen- 
te, Tarik Souki como diretor de produção, 
Orlando Senna, como professor do staffde 
direção. E, para começar, o verdadeiro nome 
seria Escola dos Três Mundos: América La- 
tina e Caribe, Ásia e África, para contrapor 
à idéia de Terceiro Mundo, uma denomina- 
ção que eu sempre abominei, porque me 
parecia indigna... mas isso permaneceu co- 
mo um sobrenome. Bem, a escola nasce 
com parâmetros muitos específicos e mui- 
to inovadores. Hoje, tem um grande e jus- 
to prestígio internacional, mantém-se a li- 
gação entre prática e teoria, os alunos filmam 
como uns loucos, não há dia nem hora em 
que não estejam às voltas com câmeras e gra- 
vadores... Mas creio que é hora de expandir 
a área das tecnologias eletrônicas. 

■ E assim voltamos ao princípio de nossa en- 
trevista. Mirando o futuro. 
— Exatamente. É esse o sentido da coisa: es- 
timular uma imageria e uma imaginação 
que de alguma maneira antecipem o futu- 
ro. Se o audiovisual, o velho cinema, já não 
servem para nada, se são obsoletos, se sig- 
nificam sonhar os velhos sonhos, todas as 
noites precisamos cerrar os olhos para so- 
nhar os novos sonhos. • 
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