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ideias e genialidades em que o passado é valoriza-
do, o presente refletido e o futuro antecipado.

O projeto Memória Audiovisual Mineira é uma ini-
ciativa que contribui para a expansão de políticas 
públicas plurais e conscientes de que a responsa-
bilidade social é um compromisso de todos e que o 
resgate da nossa memória e história é fundamen-
tal para identificação de um povo, de sua cultura.

Com a missão de contribuir para o resgate da histó-
ria da cinematografia mineira, o projeto inaugura sua 
atuação elegendo o professor José Tavares de Barros 
como personalidade a ser pesquisada e eternizada.

Que este trabalho seja o início de uma longa jornada 
em favor do audiovisual em Minas e do Brasil.

Quintino Vargas 
Presidente do Instituto Universo Cultural

gráficas mineiras. Uma iniciativa a favor do nosso 
patrimônio. Representa uma soma de esforços para 
preservar e construir a memória da cinematografia 
de Minas Gerais, disponibilizando para o público o 
trabalho resultante da pesquisa, organização, ca-
talogação e registro documental em relatório, do-
cumentos e imagens para consulta no site www.
institutouniversocultural.org.br.
 
Cada edição do projeto contribuirá para a organi-
zação do acervo documental resultante do traba-
lho de pesquisa, formando um acervo precioso de 
informação sobre personalidades cinematográficas 
mineiras – um avanço para a democratização do 
acesso do público aos bens culturais.

A PERSONALIDADE

Para a primeira edição do projeto Memória Audiovisual 
Mineira, a personalidade escolhida foi José Tavares de 
Barros – mestre em Filosofia, doutor em Literatura 
Comparada pela Fafich – UFMG e pós-doutorado pelo 
Centre Nationale de la Recherche Scientifique de Lyon 
(França) e no Centro dello Spettacolo e della Commu-
nicazione Sociale de Milão (Itália). Professor emérito, 
escritor, pesquisador, crítico, apresentador de pro-
grama de televisão, diretor, roteirista e montador de 
cinema, falecido em 2009.
 
O projeto de pesquisa realizou levantamento, ma-
peamento e diagnóstico de toda produção escrita 
e audiovisual do professor José Tavares de Barros, 
que dedicou mais de 50 anos ao cinema. 

Convidamos você para conhecer José Tavares de 
Barros e sua rica trajetória que integra o patrimônio 
audiovisual de Minas e do Brasil.

O Instituto Universo Cultural é uma associação sem 
fins lucrativos fundado em 2007, por integrantes 
da comunidade cultural mineira. Tem por objetivos 
atuar em frentes de pesquisa, produção de conteú-
do, desenvolvimento e gestão de projetos e pro-
gramas culturais e socioeducativos, na promoção e 
difusão de expressões artístico-intelectuais, resgate 
e valorização da identidade cultural brasileira mani-
festada na diversidade de seu povo, dos seus costu-
mes, tradições e de sua história.

Tem como principal parceiro a Universo Produção – 
empresa que atua há mais de 20 anos no mercado 
cultural e empresarial e tem se destacado pelo tra-
balho realizado, ações e programas de vanguarda 
que aproximam linguagens, convergem atitudes e 
geram resultados.

Visa à democratização e o acesso ao conhecimen-
to, à informação e aos bens culturais, estimulando 
a participação da sociedade e buscando a conju-
gação de esforços de parceiros comprometidos 
com o Brasil.

CENTRO DE MEMÓRIA, FORMAÇÃO E PESQUISA DO 
AUDIOVISUAL 

Sabedores de que a preservação deve ser consi-
derada ação estratégica na defesa do patrimônio 
cultural e da nossa identidade, o Instituto Univer-
so Cultural criou o Centro de Memória, Formação e 
Pesquisa do Audiovisual, com o propósito de con-
tribuir e somar esforços para o resgate e organiza-
ção do setor cultural no Brasil. 

Atua na pesquisa e na busca da melhoria da guarda 
e conservação de obras e documentos, na promo-
ção de ações de acesso aos bens culturais, ao co-
nhecimento e à informação, na formação de profis-
sionais e compartilhamento de conteúdos, gerando 
reflexão e intercâmbio. 
Representa um instrumento de conjugação de 

O PROJETO

O patrimônio cultural é uma das maiores rique-
zas de um povo. E o patrimônio de uma nação se 
produz, entre outros fatores, pela conjugação de 
um acervo de objetos materiais e de uma evoca-
ção contínua de um sentimento de pertencimento 
a determinada comunidade. Acreditamos que pre-
servar esse patrimônio deve ser uma tarefa pública, 
solidária e coletiva.

O Brasil tem uma tradição relativamente recente de 
preservação de seu patrimônio histórico, artístico e 
cultural. Somente na década de 1930, com o mineiro 
Rodrigo Mello Franco de Andrade e por inspiração 
do poeta, escritor e pesquisador paulista Mário de 
Andrade, foi criado o Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (Iphan), cujas primeiras ini-
ciativas se concentraram no tombamento de nossos 
sítios de valor artístico-cultural, como Ouro Preto. 

De lá até hoje, a história da luta pelo patrimônio 
percorreu longos caminhos, às vezes tortuosos, 
mas que apontam na direção de uma consciência 
cada vez mais aguda sobre a necessidade de pre-
servação de nossas raízes culturais, sejam elas ma-
terializadas nos bens imóveis, sejam elas constituí-
das de bens intangíveis, representados pelos usos e 
costumes tradicionais de nosso povo.

Embora Minas Gerais seja apontado como o estado 
que sempre produziu a melhor crítica cinemato-
gráfica do país, chama a atenção a precariedade 
em que sobrevivem as filmotecas e os espaços de 
conservação da memória audiovisual mineira. Por 
isso, a iniciativa do Instituto Universo Cultural em 
atuar também no campo da preservação do patri-
mônio cultural e audiovisual de Minas Gerais, com a 
realização do projeto Memória Audiovisual Mineira.
 
O Memória Audiovisual Mineira consiste em um 
trabalho de pesquisa e acervo documental que visa 
resgatar e preservar as preciosidades cinemato-

ResPonsabIlIdade soCIal na ConveRgênCIa  
de atItUdes. ComPRomIsso de todos.

memÓRIa 
aUdIovIsUal mIneIRa  

Raquel Hallak d’Angelo
diretora da Universo Produção
Coordenadora do memória audiovisual mineira
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encaminharem propostas e soluções. Nesta última, 
percebeu-se o impacto controverso dos recentes 
editais públicos que se voltaram para pouco mais 
de uma entidade, uma região, uma tarefa. Ao 
mesmo tempo que propiciavam os tão almejados 
recursos, não os dirigiam para os problemas de base 
e os democratizavam. Por exemplo, o investimento 
em restauração digital teve o mérito da pesquisa 
exploratória e da repercussão pública, mas foi 
realizado em flagrante desproporção técnica e 
financeira frente aos benefícios da conservação de 
acervos inteiros, incluindo aí as matrizes originais – 
em bom estado a maioria, diga-se de passagem – e 
as duplicações fruto dessas recuperações.

Em sua segunda edição, em 2007, uma Carta de Ouro 
Preto foi assinada por entidades representativas 
da preservação audiovisual, indicando os rumos 
mais adequados a serem tomados para uma real 
mudança das condições de guarda, gerenciamento 
e acesso do patrimônio audiovisual brasileiro. Com 
a presença do poder público, das instituições, 
empresas e indivíduos envolvidos com a tarefa 
de preservar documentos audiovisuais, de um 
amplo leque de entidades de classe cujas ações 
fazem interseção com o trabalho dos arquivos 
e da sociedade em geral, criar as bases para um 
caminhar coletivo solidário, para uma interlocução 
responsável com o Estado, para uma resolução 
técnica e criativa dos problemas estruturais do 
setor, para um amparo legal do patrimônio, das 
instituições, dos profissionais e do acesso público, 
para a construção de soluções econômicas, 
políticas e culturais à altura desse acervo existente 
e por acumular e da própria sociedade brasileira em 
seu processo de desenvolvimento.

Hernani Heffner
Curador da temática Preservação da CineoP

texto extraído do catálogo da 3ª CineoP | junho de 2008

a sobrevivência de originais ou duplicações, sem 
prejuízo de outras ações complementares de 
salvaguarda dos materiais. Melhor preservar bem 
e por um longuíssimo tempo a primeira geração 
das obras do que arcar com perdas significativas e 
degradação acentuada das características visuais e 
sonoras do que sobreviveu.

O Brasil desenvolveu uma vasta e significativa 
tradição no campo da criação de imagens em 
movimento. Desafortunadamente, não soube 
preservar a maior parte desta produção em campos 
tão diversos como o cinema, a televisão e agora a 
internet. Em que pesem os bravos esforços de um 
pequeno número de instituições e pessoas, não 
lograram resolver os impasses estruturais da área, 
a começar justamente pelo acondicionamento 
adequado das coleções para fins de preservação de 
longo prazo (um século no mínimo). Ação difícil para 
um país de clima tropical, território vasto e com 
dispersão de recursos públicos. Não há metas, não 
há espaços rigorosa e tecnicamente qualificados, 
não há pesquisa, não há equilíbrio regional, não há 
formação contínua e ampla para a área no ensino 
médio, universitário ou de pós-graduação, não há 
legislação específica, não há um Plano Nacional 
de Preservação Audiovisual. Ainda há meio milhão 
de rolos, tapes, fitas, discos rígidos recolhidos 
aos arquivos, emissoras, produtoras e coleções 
particulares brasileiros. Produz-se cada vez mais 
depois da passagem à era digital, como sinaliza o 
crescimento dos festivais, do número de canais e 
do registro de domínios.

O cenário, porém, começa a se modificar. O século 
XXI trouxe reservas técnicas mais próximas dos 
parâmetros necessários, o ensino introdutório 
da matéria em universidades, o depósito legal de 
cópias, a qualificação da mão de obra, o debate 
filosófico, um sistema público centralizado de 
informações, o SiBIA, e a criação de eventos 
voltados para a área como o Recine, a Jornada de 
Cinema Silencioso e a CineEOP – Mostra de Cinema 
de Ouro Preto, que pioneiramente se colocou como 
um fórum para o setor e convidou os arquivos 
audiovisuais, produtores, técnicos, pesquisadores 
e o Estado brasileiro para debaterem a questão e 

download tradicional de arquivos para o terminal 
de computador. Calcula-se o volume mundial atual 
de obras audiovisuais em cerca de dois bilhões de 
horas/ano.

Preservar esse patrimônio em fase de acumulação 
foi se impondo como uma tarefa pública e 
coletiva, face menos aos objetos em si do que a 
sua participação crescente na evocação do que 
fomos e ainda queremos ser em cada comunidade 
humana. A própria ação de salvaguardar o conjunto 
da deterioração natural e dos riscos do uso 
social irresponsável, que determinaram elevadas 
porcentagens de perdas no passado, não o restringe 
mais à noção de documento histórico, voltado 
apenas para o estudo de especialistas. Preservação 
significa na atualidade uma ampla e refinada gama 
de atitudes, conceitos, metodologias, técnicas e 
princípios, resumidos na cadeia: recolhimento do 
objeto, conservação física, catalogação de suas 
informações, restauração, se necessário, e retorno 
ao convívio social amplo sob a forma da difusão e 
do acesso às coleções.

Tarefa tão mais árdua face o conhecimento 
científico necessário, a obsolescência tecnológica 
inerente aos meios audiovisuais e os custos 
envolvidos, sobretudo em termos de duplicação 
e restauração. O que parece ser uma equação 
impossível de ser resolvida tem, no entanto, 
outro enquadramento quando se leva em conta 
o que seja preservar com qualidade em relação 
a suportes fotoquímicos e videomagnéticos. A 
proposta partiu da Unesco e se transformou com 
o tempo em inúmeras recomendações e normas 
de organismos e instituições, como a International 
Standards Organization e o Image Permanence 
Institute. Parece óbvio para o século XXI que o 
investimento preventivo no conjunto é muito mais 
econômico que o custo de recuperação individual 
desta ou daquela produção, programa, arquivo 
digital. Mais do que isso, a constituição de depósitos 
climatizados é condição técnica sine qua non para 

O patrimônio cultural de uma nação se produz, 
entre outros fatores, pela conjugação de um 
acervo de objetos materiais e de uma evocação 
contínua de um sentimento de pertencimento 
a determinada comunidade. A expressão desta 
última ocorre por meio de um conjunto de práticas 
imediatas oriundas do próprio ser, em suas 
sensações, exortações, criações e modos de estar 
no mundo. E também pelo contato com os objetos 
materiais quando estes ultrapassam o uso prático e 
se tornam repositórios da história e principalmente 
daquela evocação. É um ciclo que se retroalimenta 
de muitas formas e em muitas direções.

O patrimônio cultural das imagens em movimento, 
que compreende todas as tecnologias, usos e obras 
que buscaram e buscam o registro e a reprodução 
da realidade através da visualidade sequenciada, 
com ou sem acompanhamento sonoro, se tornou 
a partir de fins do século XIX um dos eixos mais 
importantes de proposição material e mental das 
identidades sociais. Formou-se um acervo de 
larguíssimas proporções e vastíssimas aplicações 
em seu intercâmbio de práticas, ideias, emoções e 
conhecimentos com os membros da nação. Quer 
o denominemos cinema, televisão, computação, 
quer o pensemos como filme, vídeo, arquivo digital, 
o repositório visual ou audiovisual em movimento 
antes de tudo documenta o transcurso material e 
imaterial da vida em sociedade. 

Não importa o tamanho do país ou de sua 
população, a imagem em movimento faz parte 
do cotidiano das nações há mais de um século. 
Capilarizou-se a tal ponto que, ao lado da produção 
artística, surgiram diversas outras, como a de 
entretenimento, a jornalística, a publicitária, a 
educativa, a institucional, a amadora, a familiar, a 
de vigilância pública... Produz-se para tantos meios 
e suportes como a sala de exibição tradicional e/ou 
digital, a locadora de vídeos, lasers, DVDs e/ou blu-
rays, a radiodifusão aberta ou fechada, o celular 
ou pod, sem falar no streaming on-line ou no 

a PReseRvaÇÃo
por Hernani Heffner
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perspectiva pedagógica e educativa da juventude, 
tal como preconizava Vargas. 

Humberto Mauro vai trabalhar no Instituto Nacional 
do Cinema Educativo – Ince, criado por Vargas, em 
1937, onde o cineasta construiu sua carreira de do-
cumentarista. Parece-me que a ideia de curta-me-
tragem como entendemos hoje surge dos filmes 
realizados por ele nas séries Brasilianas. O primeiro 
longa-metragem feito por Mauro, no Ince, foi o filme 
O Descobrimento do Brasil (1937), com música de 
Heitor Villa-Lobos, com claros objetivos pedagógicos. 

Outros cinegrafistas do estado, como Bonfioli, em 
Belo Horizonte, João Carriço, em Juiz de Fora, e 
Fleming, agora em São Paulo, também se tornaram 
funcionários de autarquias governamentais. 

Humberto Mauro foi o único cineasta do período 
mudo que conseguiu fazer um longa-metragem 
depois da era Vargas. Em 1952, realizou O Canto 
da Saudade. Os outros pioneiros permaneceram 
fazendo cinerreportagens para os departamentos de 
cinema dos governos estaduais. Lamentavelmente, 
os realizadores do ciclo mineiro de cinema da década 
de 20 foram impedidos pela ditadura de continuar 
suas carreiras de criadores de filmes de ficção.

Somente em 1950, é retomada a produção 
de longas, com a realização de quatro filmes, 
Caraça, Porta do Céu, do dinamarquês Teodr Lutz, 
com equipe mineira; em 1951, Garota Mineira, de 
João H. Leopoldo, com roteiro do mineiro Jader de 
Lima, e, em 1952, Nos Tempos de Tibério César, 
escrito e dirigido por Ettore Bréscia, produzido e 
fotografado por Luiz Renato Bréscia e posterior-
mente remontado com o nome de Centuriões 
Rivais, não exibido comercialmente. Luiz Renato 
Bréscia vinha produzindo uma série de docu-
mentários, Mostrando Minas para o Brasil, desde 
1940, em Três Corações. Entre 1965/70 dirigiu 
Phobus, o Ministro do Diabo, com roteiro de seu 
filho, Ettore. Em 1957, os irmãos Geraldo e Renato 
Santos Pereira filmam, em Ouro Preto, Rebelião 
em Vila Rica, o primeiro filme em cores realizado 
no Brasil, tendo como assistente de direção 
Joaquim Pedro de Andrade.  

Em 1954, surge, em Belo Horizonte, uma das 
publicações mais importantes da cultura mineira: 
a Revista de Cinema, criada por associados do 
Centro de Estudos Cinematográficos – CEC, que 
lança questões relativas à revisão do método 
crítico. Em 1957, é lançada a Revista de Cultura 
Cinematográfica, ligada ao cineclubismo católico 
e preocupada com a educação do espectador. A 
partir de um determinado momento, vários ar-
ticulistas dessas revistas começam a defender 
a ideia de que era preciso sair da crítica para a 
produção cinematográfica. 

Na década de 1960, vive-se um momento especial 
na história do cinema mineiro, com o ciclo de 
curta-metragem em 16 mm e com significativas 
produções de longas, e é lançada a revista Claquete 
em forma de jornal. 

De 1965 a 1969, foram produzidos 52 curtas de 
ficção, realizados por jovens estudantes e cineclu-
bistas para concorrer nos Festivais de Cinema JB 
Mesbla, no Rio de Janeiro, e para serem exibidos e 
debatidos em cineclubes. Foram incentivados pela 
produção de dois longas-metragens em terras 
mineiras: O Padre e a Moça (1965), de Joaquim 
Pedro de Andrade, e A Hora e Vez de Augusto 
Matraga (1965), de Roberto Santos, tendo em suas 
equipes estudantes da Escola Superior de Cinema/
UCMG, do CEC e do Centro Mineiro de Cinema Ex-
perimental – Cemice. A Escola teve um papel pre-
ponderante naquelas realizações e representou 
uma tentativa de partir do cineclubismo para a 
produção cinematográfica. As produções eram 
centradas no neorrealismo italiano e influenciadas 
pela estética da Nouvelle Vague francesa. Filmes 
de baixo orçamento, equipamentos leves, câmara 
na mão, equipes reduzidas, filmagem na rua, sem 
atores profissionais e com forte cunho político e 
experimental e, em sua maioria, questionavam o 
regime ditatorial. Eram financiadas pelos próprios 
realizadores, com a ajuda de artistas plásticos, 
por associados do Cemice, que se cotizavam para 
financiar seus filmes, e pelo Banco Mineiro do Oeste. 

Havia, ainda, um núcleo de pessoas que se re-
lacionavam e faziam longas-metragens em 16 

- Ciclo de Belo Horizonte, com Canção da Primavera 
(1923), Igino Bonfioli; Boêmios (1927), José Silva; 
Entre as montanhas de Minas (1928), Manoel Talon; 
Perante Deus (1930), José Silva, e Tormenta (1930), 
Arthur Serra e Igino Bonfioli.   

- Ciclo de Guaranésia: Carlos e Américo Masotti 
realizam seu primeiro trabalho de reportagem 
cinematográfica, Guaranésia Pitoresca (1924), 
produzido com ajuda de fazendeiros da região. Logo 
depois, o longa-metragem Corações em Suplício 
(1925), com direção do norte-americano Eugenio 
C. Kerrigan, radicado no Brasil.

- Ciclo de Cataguases: esse foi o mais importante 
dos ciclos mineiros. O fotógrafo italiano Pedro 
Comelo inicia expereiências cinematográficas 
com  Humberto Mauro e, juntos, fazem Os Três 
Irmãos (1925), filme inacabado. Humberto Mauro, 
em 1926, dirige Na primavera da Vida e Tesouro 
Perdido, com produção da Phebo Sul America 
Film, empresa criada por Pedro Comelo, Humberto 
Mauro  e os comerciantes Agenor Cortes de 
Barros e Homero Cortes. Nessa época, lançam 
Eva Nil, pseudônimo de Eva Comelo, considerada 
a primeira estrela do cinema brasileiro. Pedro 
Comelo dirige e fotografa o curta Senhorita Agora 
Mesmo (1928); e Humberto Mauro, Brasa Dormida 
(1928), e Sangue Mineiro (1929).

A Revolução de 30 acaba com a produção de filmes 
de longa-metragem no estado. Não se produz 
nenhum filme de 1930 a 1949, realizando-se, 
apenas, os filmes de reportagem. A produção de 
longas-metragens sofre interrupção não só em 
Minas Gerais, mas também em outros estados 
produtores. Cria-se o Serviço de Censura, condicio-
nada pelas orientações e pelos preceitos oriundos 
das regras estabelecidas pelo Departamento 
de Imprensa e Propaganda – DIP, que começa a 
produzir cinejornais. A livre manifestação das ideias 
é proibida pela ditadura, o cinema passa a ser 
controlado pelo Estado e a produção assume uma 

A produção cinematográfica em Minas Gerais sofre, 
desde o início, com a falta de uma infraestrutura 
sólida, com a escassez de recursos, e depende, em 
grande parte, do implemento de políticas públicas 
voltadas para o setor. Quanto à produção de lon-
gas-metragens, tem sido cíclica e descontínua.  

Aristides Junqueira é considerado o primeiro 
realizador mineiro, com os filmes – Reminiscência 
(1909) e A Exma. Família Bueno Brandão (1913). O 
primeiro foi produzido com recursos próprios e o 
segundo, provavelmente, um filme encomendado 
pelo presidente do Estado Bueno Brandão.

O italiano Paolo Benedetti, exibidor ambulante e 
que inventou um aparelho que sincronizava o som 
com o filme na tela, dono do cinema “Cinemató-
grafo Mineiro” (1909), realizou Uma Transformista 
Original, em Barbacena, em 1915, utilizando seu 
processo sonoro.

Igino Bonfioli, o primeiro realizador de Belo Horizonte, 
descobriu as possibilidades de trabalhar para o governo 
e, assim, financiar suas produções mais pessoais. 
Filmou para o Estado, de Arthur Bernardes a Benedito 
Valadares, mostrando posses, atos e realizações 
dos diversos governantes. Filmou, também, para 
fazendeiros de diversas regiões de Minas Gerais.      

Na década de 20, surgem em várias cidades polos 
de produção cinematográfica. De 1921 a 1930, 
foram realizados 13 filmes de longa-metragem, in-
dependentes, produção considerada significativa 
para as condições da época:  

- Ciclo de Pouso Alegre, com os filmes In Hoc Signo 
Vinces (1921), incorporado posteriormente ao filme 
Paulo e Virgínia (1923), O Vale dos Martírios (1927), em 
Ouro Fino, de Francisco de Almeida Fleming. A família 
de Fleming era proprietária de cinemas na região do 
sul de Minas. Inventou, também, um aparelho para 
sincronizar o som, o America Cine Phonema, segundo 
ele antes do Vitafone norte-americano. 

PeRCURso HIstÓRICo da PRodUÇÃo  
CInematogRáFICa em mInas geRaIs

por José Américo Ribeiro
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Homens (1985, Shubert Magalhães) e Um Filme 
100% Brasileiro (1985, José Sete de Barros). 

 Alonso Gonçalves produz, de forma independente, 
Treze Pontos (1985). 

Em agosto de 1988, foi criado o Núcleo Regional de 
Cinema de Animação, convênio entre a Embrafilme, 
a Fundação do Cinema Brasileiro e o National Film 
Board, do Canadá, com o Departamento de Fotografia 
e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Esse 
núcleo foi o embrião da Habilitação de Cinema de 
Animação, da EBA/UFMG, que se tornou importante 
centro de produção de animação no estado, lançando 
nomes importantes no mercado nacional.

Ainda em 1988, Fábio Carvalho inicia sua carreira, 
trabalhando na linha de José Sette de Barros, com 
um cinema independente e instigante. Produz, em 
1999, O General, que é uma retomada dos filmes 
mineiros dos anos 60.  

Na década de 1990, surge um novo modelo de fi-
nanciamento de produção pelo Estado com as 
leis federais de incentivo à cultura (1991 e 1993), a 
Lei Municipal (1993), na gestão do prefeito Patrus 
Ananias, e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
(1997), no governo de Eduardo Azeredo. 

Em 1992, surge mais uma produção independente 
de Alonso Gonçalves, Somewhere in Brazil. 

Dentro desse modelo de financiamento 
produziu-se uma série de longas-metragens, 
como Menino Maluquinho – o Filme (1994) e 
Amor e Cia. (1998), ambos de Helvécio Ratton, 
O Circo das Qualidades Humanas (2000), de 
Geraldo Veloso, Paulo Augusto Gomes, Jorge 
Moreno e Milton Alencar Jr., Uma Onda no Ar 
(2002), por Helvécio Ratton, Samba Canção 
(2002), de Rafael Conde, Aleijadinho, Paixão, 
Glória e Suplício (2003), de Geraldo Santos 
Pereira.Em 1999, foi criada a Associação Curta 
Minas, que tem procurado estimular e viabilizar a 
produção audiovisual, além de se preocupar com 
a preservação da memória da produção mineira. 

A partir da análise da produção de curtas-metragens 
de 1990/2003, registradas no Catálogo Produção 

Mineira 1990/2003 – Curtas, Médias e Vídeos, 
pelo Curta Minas, observamos que as produtoras 
continuam, de uma forma geral, a funcionar como 
cobertura legal para os cineastas obterem finan-
ciamento através das leis de incentivo, como é o 
caso da Filmegraph, Macondo Filmes, Teia, Camisa 
Listrada, Maria Filmes, entre outras. 

Em 2004, no Governo Aécio Neves, criou-se o Filme 
em Minas, mecanismo de incentivo ao audiovisual, 
gerenciado pela Secretaria de Estado de Cultura em 
parceria com a Cemig. 

Da última safra da produção de longas-metragens 
que se beneficiaram das diversas leis de incentivo, 
listamos: Vinho de Rosas (2005, Elza Cataldo), 
Confronto Final (2005, Alonso Gonçalves), História 
de um Amor Perfeito (2005, Geraldo Magalhães), 
Depois daquele Baile (2005, Roberto Bonfim), 
Batismo de Sangue (2006, Helvécio Ratton), 
Acredite, um Espírito Baixou em Mim (2006, Jorge 
Moreno), Cinco Frações de uma Quase História 
(2006, Armando Mendz, Cris Azzi, Cristiano Abdul, 
Guilherme Fiúza, Gontijo e Thales Bahia), Andarilho 
(2007, Cao Guimarães), Descaminhos (2007, 
filme em episódios dirigidos por Marília Rocha, 
Luiz Felipe Fernandes, Alexandre Baxter, Maria de 
Fátima Augusto, Leandro HB, Fernando Mendz e 
Cristiano Abdul).   

Registramos o papel desempenhado pelas escolas 
de comunicação e pelos cursos de cinema na 
produção de filmes, tais como o Curso de Especia-
lização de Cinema do IEC/PUC e o Officine, ambos 
coordenados pelo professor Paulo Antônio Pereira, 
e a Escola Livre de Cinema de Belo Horizonte.  

Os festivais de cinema, também, têm um papel sig-
nificativo no incentivo, na divulgação e na discussão 
da produção brasileira. Destacamos a Mostra de 
Cinema de Tiradentes, desde 1998, o Festival In-
ternacional de Curtas de Belo Horizonte, que vem 
sendo realizado desde 1994, a Mostra Curta Minas, 
desde 2000, o Mumia – Mostra Udigrudi Mundial de 
Animação, desde 2003. Além desses, têm surgido 
diversos festivais e mostras no interior de Minas 
Gerais, destacando-se o Festival de Cinema de Países 
de Língua Portuguesa – Cineport e a CineOP – Mostra 
de Cinema de Ouro Preto, que teve início em 2006.     

mm, calcados nos moldes hollywoodianos. O 
Departamento de Fotografia e Cinema da EBA/
UFMG realizou, em 2000, documentário com os 
realizadores desses filmes, Zacarias dos Santos, 
Fábio Zálio, Mário Gomes e Armando Sábato. De 
1964 a 1969, foram realizados 16 filmes, em 35 
mm, produções independentes, com participa-
ção de técnicos mineiros, dos quais citamos Vida 
Provisória (1968), de Maurício Gomes Leite, e Bang 
Bang (1969), por Andrea Tonacci.

A partir dessa época, observa-se que as produções 
serão financiadas pelo Estado, em sua quase 
totalidade.    

Em 1968, durante o Primeiro Festival de Cinema 
de Belo Horizonte, foi lançado o Fundo de Finan-
ciamento Cinematográfico para longas-metra-
gens pelo BDMG. Produziu-se O Homem do Corpo 
Fechado (1970), de Shubert Magalhães (que levou 
à falência seus produtores, Vitor de Almeida e 
Flávio Werneck) e Balada dos Infiéis (1970), por 
Geraldo Santos Pereira. Repetindo a história 
dos anos 20, os cineastas da década de 60 
foram impedidos de realizar seus filmes. Dos 47 
diretores do ciclo de curtas-metragens, somente 
Maurício Gomes Leite, Shubert Magalhães, 
Alberto Graça, Nevile D’Almeida e Carlos Alberto 
Prates conseguiram fazer longas.   

A produção de curtas, na quase totalidade, 
continuou sob a égide do Governo Federal, nos 
moldes do Estado Novo, de Vargas, com filmes 
didáticos pedagógicos, para serem exibidos em 
escolas públicas.  

Em 1969, é criada a Embrafilme pelo Governo 
Federal para financiar e distribuir os filmes 
brasileiros. Em 1972, Joaquim Pedro de Andrade 
dirige Os Inconfidentes e, em 1975, Alex Viany,  
A Noiva da Cidade, com roteiro de Humberto Mauro, 
ambos com técnicos mineiros em suas produções e 
financiados pela Embrafilme.   

Os cineastas, então, constituem empresas para 
viabilizarem seus projetos cinematográficos. 
Citamos, entre elas, a Filmes Geraes, de Victor de 
Almeida, a Filmes do Vale, de Paulo Leite Soares, e 
o Grupo Novo de Cinema, de Tarcísio Vidigal, José 

Américo Ribeiro, José Tavares de Barros e Helvécio 
Ratton. No dizer de Ronaldo de Noronha, em 
depoimento para o Jornal Alternativa, da Fafich, 
em 1980: “O papel das produtoras é simplesmen-
te dar cobertura legal ao cineasta, para que ele 
obtenha financiamento para o filme”. 

O Governo Aureliano Chaves (1975/1978) cria a Co-
ordenadoria de Cultura, que se propõe dar destaque 
ao cinema no que concerne à produção, à exibição 
e às repercussões culturais. 

Em 1975, a Associação Mineira dos Produtores Ci-
nematográficos – AMPC, a Associação Mineira de 
Cinema – Amice e a Embrafilme propõem a criação 
de um Polo Cinematográfico em Minas Gerais, com 
a Coordenadoria de Cultura. Nesse ano, o convênio 
produz o longa-metragem O Bandido Antônio Dó, de 
Paulo Leite Soares. Outros dois roteiros haviam sido 
aprovados, A Raiz do Grito, de Shubert Magalhães, e 
Desordem no Progresso, de Carlos Alberto Ratton, 
mas não chegaram a ser realizados devido à insufi-
ciência de verbas.   

Em 1976, é instituído o Concurso Anual de Filmes de 
Curta-Metragem pelo Governo do Estado, aberto para 
empresas estabelecidas em Minas há mais de três 
anos, com temas livres, como incentivo à produção. 
Esse concurso teve seis versões, indo até 1982. 

Carlos Alberto Prates dirige, em 1977, Perdida, e em 
1979 Cabaré Mineiro, financiados pela Embrafilme, 
com música de Tavinho Moura. 

Alonso Gonçalves dirige Os Delinquentes, em 
1979, de forma independente. Em 1983, a Co-
ordenadoria de Estado da Cultura transfor-
ma-se em Secretaria, no Governo Tancredo 
Neves, e, dando continuidade ao Polo Cinema-
tográfico, mais dois projetos são escolhidos, 
Fanfarrão Minésio, de Ray Faria, e O Animal do 
Paraíso, de Eid Ribeiro, que, por motivos vários, 
não chegaram ao seu término. Posteriormente, 
dentro do Polo, foram produzidos os longas-me-
tragens Idolatrada (1983, Paulo Augusto Gomes), 
Dança dos Bonecos (1983, Helvécio Ratton), Vivos 
e Mortos (1984, Paulo Leite Soares), Dois Homens 
para Matar (1984, Paulo Leite Soares), Noite do 
Sertão (1984, Carlos Alberto Prates), Ela e os 
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O curta-metragem apresenta uma produção 
constante e que se destaca em âmbito nacional. 
Quanto ao longa-metragem, a produção parece 
estar descobrindo um caminho com as leis de 
incentivo. A distribuição e a exibição permanecem, 
ainda, como problema, carecemos de uma política 
mais agressiva que defenda o produto nacional.  
O filme, como instrumento de cultura, para cumprir 
sua vocação, precisa chegar ao público.

Com as novas tecnologias, novas formas de 
produção, com o aprimoramento das leis de 
incentivo, esperamos que o cinema feito em Minas 
Gerais possa cada vez mais se tornar vigoroso, 
criativo e contínuo.  

José Américo Ribeiro
Professor e pesquisador da UFmg, escritor e cineasta

texto extraído do catálogo da mostra CinebH | outubro 2007
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Tendo dedicado muito de sua vida à entidade, 
Barros foi presidente do CPCB entre 1980 e 1984, 
exercendo, por várias vezes, o cargo de presidente 
do Conselho Consultivo. Sua paixão pela preservação 
e pela memória do cinema brasileiro contagiava 
todos aqueles que amam e defendem nossa história 
cultural, o que o levou a vibrar e celebrar a criação 
na emblemática Ouro Preto – por Raquel Hallak, 
Fernanda Hallak e Quintino Vargas Neto – da CineOP, 
mostra dedicada à memória, ao apoio e à defesa da 
identidade e do patrimônio cultural brasileiros; se 
integrou à iniciativa com entusiasmo desde as suas 
primeiras edições, não só com sua participação em 
palestras e painéis, mas também com a divulgação 
do evento tanto no Brasil quanto no mundo afora. 
Ele gostava tanto da ideia da CineOP que invaria-
velmente a citava nas conversas mais intimistas e 
prazerosas com os amigos. 

Barros foi presidente da Organização Católica In-
ternacional de Cinema e do Audiovisual (OCIC) 
para a América Latina e ocupou a vice-presidência 
mundial da entidade. Por muitos anos, foi membro 
do júri do Prêmio Margarida de Prata para o Cinema. 

Mestre em Filosofia na Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFMG, doutorou-se em 
Literatura Comparada na Faculdade de Letras, na 
mesma Universidade. Sua mente inquieta o levou 
a fazer um pós-doutorado no Centre Nationale 
de la Recherche Scientifique de Lyon (França) e, 
finalmente, a completar sua formação acadêmica 
no Centro dello Spettacolo e della Communicazione 
Sociale de Milão, na Itália. 

Professor dedicado, Barros levou e dividiu seus co-
nhecimentos com estudantes de várias universida-
des brasileiras e da América Latina, com destaque 
para a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, 
onde foi catedrático de Semiologia da Imagem, 
Leitura Crítica do Filme e Edição Cinematográfica.  

Foi ainda professor do Centre Recherche et 

José Tavares de Barros dedicou a maior parte de 
sua vida profissional ao cinema brasileiro e na sua 
trajetória criou e deixou um legado tão vasto que, 
ao falar dele, é quase impossível separar a criatura 
do criador.  

Como criatura, foi um ser muito especial que 
certamente veio aqui com uma missão de tornar 
esse mundo mais afetivo, mais alegre, mais 
humano e mais culto. Como criador, Barros era 
um eterno estudioso que tinha enorme bagagem 
de conhecimentos, não só de cinema, sua paixão, 
mas de várias outras áreas. O que sabia não 
guardava somente para si, mas generosamente 
dividia com todos os que com ele lidaram, fossem 
eles alunos, amigos ou simples ouvintes de suas  
palestras.  

O que é quase impossível – apesar da saudade e da 
falta que nos faz – é lembrar de um companheiro de 
jornadas e de um amigo fraternal e generoso como 
o Barros com tristeza. Sua visão positiva da vida e 
das coisas, a capacidade e o talento para ver coisas 
boas em situações difíceis, sua verve fina e criativa, 
tudo nos obriga a pensar e a falar dele sempre com 
um sorriso nos lábios, como anteparo à lágrima que 
mesmo assim às vezes teima em surgir, sorrateira, 
quando lembramos da sua bem-humorada figura 
indisfarçavelmente mineira. 

Marido de sua sempre companheira Heliana, 
sua família era o centro afetivo permanente e 
seu refúgio seguro. Pai, Barros não perdia uma 
oportunidade de estar sempre comentando e se 
orgulhando dos feitos dos filhos e – no doce papel 
de avô – das travessuras e do progresso dos netos.

Professor, cineasta, escritor, pesquisador e montador 
de cinema, Barros foi um dos fundadores do Centro 
de Pesquisadores do Cinema Brasileiro (CPCB) e era a 
última testemunha da história da criação do Centro, 
junto com Paulo Emílio Salles Gomes, Alex Viany, 
Cosme Alves Neto e tantos outros. 

José tavaRes de baRRos
Uma trajetória generosa

por Carlos Augusto Brandão

Communication (Lyon, França), do Instituto de 
Teología y Pastoral en América Latina de Bogotá 
(Colômbia) e do Instituto Mexicano de Doctrina 
Social, na cidade do México (México). Pesquisador 
incansável, foi organizador de vários livros, entre os 
quais Imagens da América Latina, La imagen nuestra 
de cada día, La realidad imaginada e coautor de 
Memória da memória, uma história do CPCB.  

Como cineasta, dirigiu dezoito curtas-metragens, 
entre os quais o premiado A Cerâmica do Vale do Je-
quitinhonha, tendo ainda sido montador de mais de 
uma dezena de filmes. E, na figura de comunicador, 
apresentou durante muitos anos o programa Sala 
de Cinema, na TV Horizonte. 

Em sua trajetória, ocupou vários cargos públicos, 
entre os quais o de delegado do Ministério da 
Educação e Cultura no Estado de Minas Gerais. Ainda 
na esfera pública, ocupou os cargos de conselheiro 
de Ciência e Tecnologia do Governo de Minas Gerais 
e conselheiro de Administração da Embrafilme. 

Como em tudo que se engajava, Barros era um ci-
neclubista convicto e apaixonado: em 2008, por 
ocasião da 27ª Jornada Nacional de Cineclubes, 
recebeu do Conselho Nacional de Cineclubes 
Brasileiros – CNC o Prêmio Paulo Emílio Salles 
Gomes por seus relevantes serviços prestados ao 
cinema brasileiro.

Uma trajetória de vida que engrandece todos que o 
conheceram e com ele aprenderam, o  nosso ines-
quecível José Tavares de Barros será sempre uma 
saudade e uma referência dentro da história do 
cinema brasileiro. 

Carlos Augusto Brandão 
diretor do Centro de Pesquisadores do Cinema brasileiro

texto extraído do catálogo da 4ª CineoP | junho 2009 barros com a câmera – escola de belas artes – UFmg
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Conheci o professor Barros nos idos de 1964, nos 
cursos e mostras que promovia, no Departamento 
Cultural da Reitoria da UFMG. Um de seus primeiros 
projetos foi a criação de um curso básico de cinema 
que congregasse críticos e professores de cinema 
de Belo Horizonte, dos dois grupos antagônicos – da 
Escola de Cinema e associados do Centro de Estudos 
Cinematográficos. Barros acreditava que a UFMG 
deveria exercer um papel nessa questão do cinema 
mineiro. Percebia que a Universidade oferecia uma 
instância nova no processo. Havia a radicalização 
muito clara entre o padre Massote e o Cyro Siqueira. 
E cabia à Universidade um papel de mediação que 
se colocava em um plano não de concorrência, mas 
de entrosamento, de coordenação. Conseguiu juntar 
nesse curso, além de Cyro e Massote, os professores 
Jacques do Prado Brandão, José Haroldo Pereira, 
Pedro Paulo Cristóvão dos Santos e ele próprio. O curso 
foi realizado no auditório da Faculdade de Ciências 
Econômicas, ocasião em que recuperou os projetores 
em 35mm da Face. Percebemos já aqui as caracterís-
ticas mediadoras e conciliadoras do professor Barros.

Após o sucesso desse curso, Barros inicia uma série 
de programações cinematográficas no novo prédio 
da Reitoria no Campus da Pampulha. As sessões 
ocorriam aos sábados, às 16h30. E nelas apresentou, 
entre outros, clássicos do cinema, cinema de 
animação polonês, panorama do cinema sueco, 
moderno cinema tcheco e o Neorrealismo italiano.

Eu, jovem recém-chegado do interior, participava 
dessas mostras. O professor Barros, com sua retórica 
envolvente, fazia com que eu passasse a me interessar 
por cinema de uma forma não mais fã-clubista, mas 
agora mais elaborada, com outras preocupações 
estéticas, humanas, sociais, valores caros a ele.

Nesse período, leciona, também, na Escola Superior 
de Cinema, da Universidade Católica de Minas Gerais, 
tendo se tornado, inclusive, diretor de ensino.

Em 1965, foi o responsável pela criação do Centro 
de Audiovisual da UFMG. Em fevereiro desse mesmo 

ano, entra para o Colégio Universitário, dedican-
do-se a tarefas de tecnologia educacional e à 
organização de cursos de extensão, integrados 
ao currículo da instituição. Faz, na ocasião, uma 
série de documentários sobre a Universidade: 
Cidade Universitária (1965), Colégio Universitário 
(1966), Novos Caminhos da Universidade (1966), O 
Rabo do Gato (1967), Primeiro Festival de Inverno 
(inacabado); e Ácido Sulfúrico (1967).

Esse material, dada sua importância histórica para 
a UFMG, deveria ser recuperado e transformado em 
um suporte mais acessível e tornado público para 
toda a comunidade universitária.

Em 1966, é convidado pelo professor Haroldo 
Mattos, então diretor do curso de Belas Artes, para 
lecionar uma disciplina de Linguagem Cinemato-
gráfica. Umas das suas primeiras preocupações foi 
conseguir material para ilustrar suas aulas, pois não 
admitia falar de cinema abstratamente; o curso 
deveria exibir e debater filmes.

Em 1967, participa da fundação do Festival de 
Inverno, em Ouro Preto, quando trouxe, com o 
apoio da Cinemateca do Rio de Janeiro, dirigida por 
seu amigo Cosme Alves Neto, uma ampla retros-
pectiva do cinema expressionista alemão.

Em 1970, Luiz Gonzaga Teixeira, graduado em 
História e ex-aluno da Escola Superior de Cinema, 
passa a dividir com ele as aulas de Cinema nos 
cursos de Artes e Comunicação. Nessa ocasião, 
apresenta ao então Conselho de Pesquisa da UFMG 
um projeto sobre a história do cinema mineiro.

Em 1969, quando o curso se transformou em 
Escola de Belas Artes e implanta o Colegiado 
de Curso, ele é o seu primeiro coordenador 
didático. O colegiado propõe e aprova um novo 
currículo, com duas áreas, precedidas por um 
ciclo comum: a de Artes Plásticas e a de Cinema. 
A área de cinema deveria ter a duração de 
quatro semestres, organizados em torno de três 

saUdaÇÃo ao PRoFessoR eméRIto
José tavaRes de baRRos

por José Américo Ribeiro matérias básicas: Linguagem e História Técnica 
e Cinema de Animação. A proposta era muito 
ousada naquela época, talvez por atingir sólidas 
tradições, e acabou fazendo com que o colegiado 
voltasse atrás e a proposta fosse rejeitada. O 
cinema ficou reduzido a duas disciplinas de 
caráter optativo. Nesse período, a Universi-
dade autorizou a aquisição de uma mesa de 
montagem, nas bitolas de 16 a 35 mm, a primeira 
de Belo Horizonte. Na ocasião havia sido criada 
uma cooperativa de trabalho dos profissio-
nais de Cinema de Belo Horizonte – Imagem. Foi 
então que Barros e eu começamos uma série de 
trabalhos em conjunto. O primeiro documentá-
rio editado na moviola foi Anjo Torto, dirigido por 
mim e montado por Barros. Começava ali uma 
relação agora profissional e não mais só de aluno 
e mestre. Em 1970 e 1971, Barros montou outros 
documentários meus.

Naquela época quase todos os filmes produzidos 
em Belo Horizonte eram editados na moviola do 
Departamento de Fotografia e Cinema.

Barros foi o primeiro chefe do Departamento de 
Comunicação Visual, implantado em 1971 na Escola. 
Em 1975, o Departamento passa a ser denominado 
Departamento de Fotografia e Cinema, e Barros 
permanece no cargo até 1979.

Procurando sempre se manter fiel àquele princípio 
de que, para estudar cinema, é preciso conhecer os 
filmes, entra em contato com Luiz Carlos Barreto 
na Difilmes e compra alguns filmes significativos: 
Menino de Engenho, de Walter Lima Jr., A Hora e 
Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos, Vidas 
Secas, de Nelson Pereira dos Santos, O Padre e a 
Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, e Capitu, de 
Paulo César Saraceni.

Do Instituto Nacional do Cinema, adquiriu a série 
Brasiliana, de Humberto Mauro, o Panorama do 
Cinema Brasileiro, de Jurandir Noronha.

Em 1975, o fotógrafo profissional Zoltan Gluek havia 
depositado no departamento uma cópia de o seu 
documentário O Despertar de um Horizonte, usando 
fragmentos de filmes de Igino Bonfioli. Foram 

contratados estudantes em bolsa de trabalho, que 
iniciaram a pesquisa de cinema no Departamento.

Uma primeira linha de pesquisa começou com a 
identificação de personalidades, datas e eventos 
colhidos por Igino Bonfioli.

Uma segunda linha baseava-se na Cronologia do 
cinema mineiro, de autoria de Nicola Falabela. A 
partir das informações contidas nessa Cronologia, 
foi montado um roteiro de entrevistas com 
cineastas ainda vivos.

Em 1972, Barros elabora um projeto para conseguir 
apoio da UFMG na realização do III Encontro de 
Pesquisadores do Cinema Brasileiro, a ocorrer em 
Belo Horizonte. O chefe de Gabinete da Reitoria, 
professor Fábio do Nascimento Moura, percebe de 
imediato que uma reunião desse porte sintonizava 
com o seu projeto de extensão desenvolvi-
do naquele momento e dá o apoio necessário. O 
encontro foi promovido em 1973, no auditório 
da Faculdade de Ciências Econômicas, com 
os projetores de 35mm já recuperados. Nessa 
ocasião, o pesquisador Paulo Emilio Salles Gomes 
havia visitado as filhas de Igino Bonfioli, Sylvia e 
Leonora, e conseguira delas a primeira parte do 
longa-metragem Canção da Primavera, de 1923. 
Durante a sessão de abertura foram exibidos os 
filmes O Despertar de um Horizonte, de Gluek, e 
a primeira parte de Canção da Primavera. Suas 
filhas anunciam solenemente a doação para a 
Universidade de todos os filmes de Bonfioli. Foram 
depositadas naquela ocasião 300 latas de filmes 
em 35mm. Praticamente toda a produção de 
Bonfioli está hoje recuperada graças à iniciativa e 
ao pioneirismo do professor José Tavares de Barros. 
A partir desse momento, Barros passa a ser uma 
referência nacional em termos de preservação da 
memória de filmes no Brasil. Eleito presidente do 
Centro de Pesquisadores, organiza uma série de 
encontros em diversas capitais brasileiras.

Em 1975, realiza o filme Universidade Integrada, 
que, de certa forma, completa aquela série de do-
cumentários feitos na década de 1960. Participa-
ram da equipe alunos das disciplinas de Cinema da 
Belas Artes e de Comunicação Social. O professor 
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Evandro Lemos da Cunha e eu fomos convidados 
para participar da equipe do documentário.

Em 1976, a partir de um curso de extensão oferecido 
pelo Departamento, foi produzido o documentá-
rio Ouro Preto Festival de 10 Invernos. Esse filme foi 
encomendado pela Pró-Reitoria de Extensão, na 
época dirigida pelo professor Eduardo da Fonseca, 
tendo o professor Fábio do Nascimento Moura como 
um dos incentivadores. Foram usadas partes do do-
cumentário inacabado realizado durante o primeiro 
festival. Nós dirigimos e editamos o filme juntos.

Em 1976, dirigimos e montamos outro documen-
tário, Arqueologia no Brasil, com produção da 
Embrafilme e com a coordenação pedagógica do 
professor André Prous, da História Natural da UFMG.

Nesse mesmo ano, Barros dirigiu A Cerâmica do Vale 
do Jequitinhonha, com a participação de alunos da 
Belas Artes e da Comunicação Social. Ganhou os 
prêmios de Melhor Documentário e Melhor Fotografia 
no IX Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O 
filme, em 2007, foi restaurado pelo Centro Técnico 
do Audiovisual do Ministério da Cultura.

Ainda em 1976, o professor Evandro e eu entramos 
para o Departamento, que já contava com os 
professores Svend Kierrulf, Luiz Gonzaga Teixeira 
e Carlos Hamilton de Almeida. A ideia do Barros, 
naquele momento, era tentar novamente uma 
habilitação em Cinema, projeto que não chegou a 
bom termo por dificuldades com a direção da escola 
e com os Departamentos de Desenho e de Artes 
Plásticas. Como o Departamento de Cinema atendia 
não só aos alunos de Belas Artes, mas, também, aos 
de Arquitetura e de Comunicação Social, a verba 
destinada ao Departamento era sempre a maior da 
Escola, uma vez que trabalhávamos com equipa-
mentos importados e com tecnologias que exigiam 
maiores recursos. O Departamento sofria pressão 
por parte da administração da escola no sentido 
de cortar o uso desses materiais. A criação de uma 
habilitação em Cinema iria fortalecer o Departa-
mento, o que não era inadmissível para grande 
parte da Escola.

Por ocasião de seu mestrado, em 1980, na primeira 
turma de Filosofia da Fafich, Barros ministra um 

curso de cinema no qual discute as principais 
teorias apresentadas no livro de Christian Metz, A 
significação no cinema, e no livro de Ismail Xavier, 
O discurso cinematográfico: da opacidade e a 
transparência. Traz a maioria dos filmes citados nos 
livros, como A Paixão de Joana D’Arc, de Karl Dreyer, 
Escada de Serviço, de Leopoldo Gesner, Acossado, 
de Jean-Luc Godard, entre outros. Aquele foi um 
momento especial na formação de todos nós.

Sua dissertação, O código e o texto (da teoria de 
cinema à análise de Tenda dos Milagres, de Nelson 
Pereira dos Santos), era uma releitura de textos 
significativos da teoria cinematográfica, a partir 
de Jean Mitry e com uma análise particularizada e 
aprofundada do texto de Christian Metz. Buscava, 
ainda, aplicar aquela teoria à prática de análise 
fílmica, fixando-se nas propostas de Roland 
Barthes e Christian Metz. Ao final, faz um estudo 
de caso do filme Tenda dos Milagres, de Nelson 
Pereira dos Santos.

Nessa dissertação, Barros faz um trabalho científico 
dentro de padrões técnicos que consiste em uma 
pesquisa bibliográfica, comentada criticamente, 
em torno do cinema brasileiro e do pensamento 
cinematográfico no Brasil, seguindo orientação de 
Paulo Emilio Salles Gomes.

Em 1980, Barros é nomeado delegado do Ministério 
da Educação em Minas Gerais, afastando-se da 
Escola durante quatro anos. Nesse período organiza 
um encontro nacional de escolas de cinema e 
desenvolve um projeto de cinema em escolas 
municipais.

Em 1983, faz concurso para professor titular com 
o Cinema: uma carreira universitária, quando 
relata sua experiência cinematográfica, desde 
os seus estudos iniciais no Colégio Anchieta de 
Nova Friburgo, passando pelo Centro San Fedelo 
del Spettacolo e della Comunicazione Sociale, em 
Milão, Itália, onde tomou contato com cineastas, 
críticos e teóricos do cinema italiano. Depois, a 
vinda para Belo Horizonte, sua experiência na ad-
ministração acadêmica, o exercício do magistério, 
a produção de textos, a profissão de montador, o 
festival de Inverno, a pesquisa de cinema e a área 
de pós-graduação.

Em 1985, no Governo José Sarney, foi convidado pelo 
ministro Aluísio Pimenta para assessorá-lo. Passa 
a fazer parte do Conselho Nacional do Cinema. Foi 
membro do Conselho Administrativo da Embrafilme, 
junto com Carlos Augusto Calil e Arnaldo Jabor.

Em 1988, é eleito vice-presidente da Organização 
Católica Internacional de Cinema (OCIC), tendo a 
oportunidade de coordenar cursos, seminários, 
workshops e produção de vídeos na busca da 
integração do cinema latino-americano.

Em 1990, defende sua tese de doutoramento, na 
área de Licenciatura Comparada, da Faculdade 
de Letras da UFMG, na qual retorna a temas já 
discutidos anteriormente em sua dissertação de 
mestrado. Segue mais uma vez sugestão de seu 
amigo Paulo Emilio Sales e retoma a discussão 
da problemática do cinema brasileiro. Analisa 
a tradição narrativa do cinema, sobretudo a 
metodologia de análise em Luigi Chiarini, as teses de 
Chirstian Metz, estudos sobre a literatura e cinema 
e a contribuição das revistas mineiras. Trabalha 
com a perenidade exemplar de Vidas Secas, 
quando analisa semelhanças e diferenças entre 
a obra literária e o texto fílmico, com enfoque na 
sequência do menino mais novo de Vidas Secas. Por 
fim, apresenta duas propostas de leitura fílmica, o 
estudo da temática infantil de Guimarães Rosa e um 
estudo comparativo entre o roteiro que havia feito 
para o Grupo Novo de Cinema, em 1978, Um Certo 
Miguilim, e o roteiro de Roberto Santos, Miguilim 
um Menino no Sertão.

Pode-se dizer que esses três trabalhos do professor 
Barros, dissertação de mestrado, memorial para 
o concurso de professor titular e tese de douto-
ramento, sintetizam seu pensamento cinemato-
gráfico e reforçam cada vez mais o seu amor pelo 
cinema brasileiro. Uma sugestão seria a publicação 
desses trabalhos para que não ficassem restritos a 
uma sessão especial da biblioteca.

Passa o ano 1992 em Lyon, na França, como bolsista 
de pós-doutorado, pela Capes.

Escreve uma centena de artigos sobre vídeo e cinema 
no Jornal de Opinião e é atualmente apresentador do 
programa Sala de Cinema, na TV Horizonte.
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Estes são os relatos de alguns aspectos de sua 
vida profissional e acadêmica. Sua trajetória de 
professor, crítico, cineasta e de grande batalhador 
pela pesquisa e memória do cinema brasileiro não 
poderia deixar de ser homenageada pela instituição 
a que dedicou grande parte de sua vida. O título de 
Professor Emérito representa o reconhecimento 
da Escola de Belas Artes e da UFMG a esse nosso 
querido mestre.

Gostaria de deixar um abraço fraternal e dizer que para 
mim o mais importante é a amizade mantida nesses 
anos de convivência e camaradagem. Um abraço para 
Heliana, Juliana, Thiago, Elisa e Lucas, genros, noras e 
os netinhos Mariana, Bárbara e Matheus.

Para terminar, parafraseando o amigo, dr. Ênio 
Leão, ao ser empossado na Academia de Medicina, 
Barros só tem um defeito, é cruzeirense.

saudação proferida na entrega do título de Professor emérito 
outorgado pela Congregação da escola de belas artes da 
Universidade Federal de minas gerais, belo Horizonte, 10 de 
março 2008. 

texto extraído do livro Uma paixão chamada cinema, de José 
américo Ribeiro, editora C/arte, belo Horizonte, 2013, p. 186-192. 

barros ministrando aula no Colégio Universitário, 1965

barros ministrando aula na escola superior de Cinema, 1964 
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Nascido em 6 de agosto de 1935 no Rio de Janeiro, 
onde viveu até os 15 anos. Depois foi fazer seus 
estudos em Nova Friburgo, RJ.

Seu interesse pelo cinema vem da infância. Bem 
criança, ele recortava os gibis da Disney, Batman 
ou Capitão América. Com paciência artesanal, 
emendava os quadrinhos numa longa tira, enrolada 
em caixa de sapato. Assumia a função de narrador. 
Valorizava muito a paciência dos seus familiares, 
forçados a prestigiar suas sessões. Mais tarde, 
nas férias, na casa dos tios, em Muriaé, a garotada 
disputava fotogramas jogados no lixo pelo operador 
do Minas Cinema, que tinha apenas um projetor. Com 
uma lâmpada esvaziada, cheia d’água, improvisava 
um projetor de imagens fixas. Ganhava quem tivesse 
um fotograma colorido, com letreiro. Na época, 
quase todos os filmes eram norte-americanos.

Nessa ocasião, começou a ter acesso a livros de 
cinema. Motivado, seu interesse dirigiu-se também 
a cinematografias de fora dos Estados Unidos, 
ocasião para assistir a filmes de Eisenstein, Vittorio 
de Sicca, Roberto Rosselini e Jean Gabin. Manifestou 
também sua atenção pelo cinema nacional.

Formado em Letras Clássicas em 1959 e em Filosofia 
em 1961, ambos pela Faculdade de Filosofia Nossa 
Senhora Medianeira, em Nova Friburgo, Rio de 
Janeiro. Com especialização em Técnica e Crítica 
Cinematográfica pelo Centro San Fedele dello 
Spettacolo e dela Communicacione Sociale, de 1962 
a 1964, em Milão, na Itália.

De volta ao Brasil, em março de 1964, foi contratado 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
– PUC-Minas, como professor da Escola Superior de 
Cinema, chegando a ser diretor de ensino. 

Naquele momento, até o final da década de 60, 
motivado pelos festivais JB / Mesbla e JB / Shell, no 
Rio de Janeiro, surgiram numerosas vocações de 
produtores e cineastas na capital mineira.

Eram filmes geralmente em 16 milímetros, em 
preto e branco, a maioria deles com características 

autorais muito definidas, em temas recorrentes: 
denúncia de estruturas sociais injustas, solidão, 
ausência de perspectivas “entre as montanhas de 
Minas”. Havia no país toda uma onda de inquietação 
individual e social, gerando tendências variadas 
de experiências cinematográficas. Entre os filmes 
produzidos, vale mencionar Interregno, de Flávio 
Werneck, Morte Branca, de José Américo Ribeiro, e 
O Milagre de Lourdes, de Carlos Alberto Prates, este 
em 35 milímetros.

O movimento da década de 60 caracterizou-se 
em Minas como um primeiro (talvez único) ciclo 
coletivo de produção cinematográfica diversificada, 
correspondente de certo modo à criação artesanal 
de Humberto Mauro na cidade de Cataguases, na 
década de 20.

Em 1972, Barros elabora um projeto para conseguir 
apoio da UFMG na produção do III Encontro de Pes-
quisadores do Cinema Brasileiro, a se realizar em Belo 
Horizonte. O encontro ocorreu em 1973, no auditório 
da Faculdade de Ciências Econômicas, com os 
projetores em 35 mm já recuperados. Nessa ocasião 
o pesquisador Paulo Emílio Salles Gomes havia 
visitado as filhas de Igino Bonfioli, Sylvia e Leonora, 
e conseguira delas a primeira parte do longa-me-
tragem Canção da Primavera, de 1923. Durante 
a sessão de abertura foram exibidos os filmes O 
Despertar de um Horizonte, de Glueck, e a primeira 
parte de Canção da Primavera. Suas filhas anunciam 
solenemente a doação para a Universidade de todos 
os filmes de Bonfioli. Foram depositadas naquela 
ocasião 300 latas de filmes em 35 mm. Praticamen-
te toda a produção de Bonfioli está hoje recuperada 
graças à iniciativa e ao pioneirismo do professor José 
Tavares de Barros. A partir desse momento, Barros 
passa a ser uma referência nacional em termos da 
preservação da memória de filmes no Brasil. Eleito 
presidente do Centro de Pesquisadores do Cinema 
Brasileiro – CPCB, organiza uma série de encontros 
em diversas capitais brasileiras.

Em 1974 entra como sócio no Grupo Novo de Cinema 
e TV, juntamente com Tarcísio Teixeira Vidigal e José 
Américo Ribeiro.

HIstÓRICo de Um mestRe 

Foi membro do Conselho Estadual de Educação, 
do Conselho de Administração da Embrafilme e 
coordenador do Cinema & Vídeo da Intercom. 

Participou como membro de júris em festivais de 
cinema em Gramado (RS) e Rio de Janeiro (RJ). 
Em Veneza, na Itália, Locarno, na Suíça, La Paz, na 
Bolívia, San Sebastian, na Espanha, e em La Habana, 
Cuba. 

Barros era constantemente convidado a ser 
membro de bancas examinadoras de teses na 
UFMG, PUC-Minas, USP, Unicamp, Universidade 
Metodista, entre outras.

Por toda sua trajetória dedicada ao cinema, recebeu 
diversas homenagens, seja em filmes ou em festivais, 
como a Mostra de Cinema de Tiradentes, Mostra 
de Cinema de Ouro Preto, Festival Internacional de 
Curtas de Belo Horizonte, Jornada de Cinema da 
Bahia e do Conselho Nacional de Cineclubes.

Em 2008, recebeu o título de Professor Emérito da 
Escola de Belas Artes e da UFMG das mãos do reitor 
Ronaldo Tadeu Pena, dos professores Evandro José 
Lemos da Cunha, José Américo Ribeiro, Luiz Souza 
e do ex-reitor Aluísio Pimenta, em reconhecimento 
aos inúmeros serviços prestados à educação e ao 
cinema brasileiro.

Marido de Heliana Maria Soares de Barros, pai de 
Elisa Barros Tolentino Olivé, Juliana Barros Badaró, 
Lucas Soares de Barros e Thiago Soares de Barros, 
avô de Marianna Barros Badaró, Bárbara Benden 
Barros, Matheus de Barros Tolentino Olivé e Júlia 
Souto de Barros; faleceu em 28 de janeiro de 2009, 
aos 74 anos.

Obteve o título de mestre em Filosofia em 1980 
e de doutor em Literatura Comparada em 1990, 
ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG. Em 1992 foi para Lyon, na França, para fazer 
pós-doutorado, pela Capes, no Centre Nationale 
de la Recherche Scientifique, onde teve oportuni-
dade de acompanhar o surto europeu do cinema 
iraniano, liderado por Abbas Kiarostami, que logo 
em seguida chegaria ao público brasileiro. Pos-
teriormente, acompanhou festivais e mostras de 
produções sul-americanas, especialmente do 
México, Colômbia e Argentina.

Foi professor titular da Escola de Belas Artes 
da UFMG, atuante nas disciplinas de Cinema, 
Jornalismo, Comunicação e Artes Plásticas por 33 
anos. Fundador e presidente do Centro Audiovisual 
da UFMG. Chefe de Departamento de Comunicação 
Visual e do Departamento de Fotografia e Cinema, 
vice-diretor da Escola de Belas Artes da UFMG. 
Coordenador geral do Festival de Inverno da UFMG 
por três anos. Membro do Conselho de Extensão e 
Pesquisa e do Conselho Universitário da UFMG.

Em 1980, Barros é nomeado delegado do Ministério 
da Educação em Minas Gerais, afastando-se da Escola 
durante quatro anos. Neste período organiza um 
encontro nacional de escolas de cinema e desenvolve 
um projeto de cinema em escolas municipais.

Atuou como professor também na Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e Teologia – Belo Horizonte, 
Minas Gerais, no Centre Recherche et Commu-
nication (Lyon, França), no Instituto de Teología y 
Pastoral en América Latina de Bogotá (Colômbia) e 
no Instituto Mexicano de Doctrina Social, na cidade 
do México (México).

Em 1985, foi convidado pelo ministro da Cultura 
Aluísio Pimenta para assessorá-lo. Passa a fazer 
parte do Conselho Nacional do Cinema. Foi membro 
do Conselho Administrativo da Embrafilme, junto 
com Carlos Augusto Calil e Arnaldo Jabor.

É eleito presidente da Organização Católica Inter-
nacional de Cinema – OCIC e do Audiovisual para a 
América Latina, tendo a oportunidade de coordenar 
cursos, seminários, workshops e produzir vídeos na 
busca da integração do cinema latino-americano.
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1935 – Nasce em 6 de agosto de 1935 no Rio de 
Janeiro, RJ.

1950 – Muda-se para Nova Friburgo, RJ, para 
desenvolver seus estudos.

1959 – Forma-se em Letras Clássicas pela 
Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira 
em Nova Friburgo.

1961 – Forma-se e em Filosofia em 1961, pela 
Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira 
em Nova Friburgo.

1962 – Dirige seu primeiro curta-metragem, O 
Encontro, por intermédio do Clube de Cinema da 
Nova Friburgo. Na década de 60 Barros trabalha em 
nove produções cinematográficas. Com destaque 
para O Anjo Torto, com direção de José Américo 
Ribeiro, produção de Tarcísio Teixeira Vidigal e 
Barros como montador.

1964 – Conclui a Especialização em Técnica e 
Crítica Cinematográfica pelo Centro San Fedele 
dello Spettacolo e pela Communicacione Sociale, 
em Milão, na Itália.

1964 – É convidado pelo padre Edeimar Massote 
a trabalhar na Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais – PUC Minas, como professor da 
Escola Superior de Cinema, e muda-se para Belo 
Horizonte.

1965 – Entra na UFMG a convite do reitor professor 
Aluísio Pimenta para trabalhar no gabinete, em 
seguida ingressa como professor de Cinema no 
Colégio Universitário. E depois cria o Departamento 
de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG.

1967 – Casa-se com Heliana Maria Soares, no Rio 
de Janeiro , no dia 6 de janeiro de 1967, na Igreja de 
Santa Terezinha do Palácio da Guanabara.

1968 – Nasce a primeira filha, Juliana Soares de 
Barros.

1969 – Nasce o filho Thiago Soares de Barros.

1972 – Nascem os gêmeos, Lucas Soares de Barros 
e Elisa Soares de Barros.

1973 – Realiza o III Encontro de Pesquisadores do 
Cinema Brasileiro em Belo Horizonte e em seguida 
é criado o Centro de Pesquisadores do Cinema 
Brasileiro – CPCB. Barros é eleito presidente e 
organiza uma série de encontros em diversas 
capitais brasileiras.

1974 – Integra como sócio o Grupo Novo de Cinema 
e TV, juntamente com Tarcísio Teixeira Vidigal e José 
Américo Ribeiro.

1975 – Dirige e monta o filme A Cerâmica do Vale 
do Jequitinhonha, premiado como Melhor Curta-
Metragem e Melhor Fotografia no Festival de Cinema 
de Brasília, obtendo ainda o Prêmio Margarida de 
Prata da CNBB. Na década de 70, Barros trabalha em 21 
filmes, vários dos quais premiados e muito elogiados. 
Entre eles destacamos Em Nome da Razão, com 
direção de Helvécio Ratton e montagem de Barros.

ResUmo bIogRáFICo 
José tavaRes de baRRos

1980 – Recebe o título de mestre em Filosofia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Também nesse ano é nomeado delegado do 
Ministério da Educação em Minas Gerais.

1985 – Convidado pelo ministro da Cultura Aluísio 
Pimenta para assessorá-lo. Passa a fazer parte do 
Conselho Nacional do Cinema.

1990 – Obtém o título de doutor em Literatura 
Comparada pela UFMG. 

1992 – Faz o seu pós-doutorado, pela Capes, no 
Centre Nationale de la Recherche Scientifique, em 
Lyon, na França. 

1992 – É eleito presidente da Organização Católica 
Internacional de Cinema – OCIC e do Audiovisual para a 
América Latina. 

1998 – Aposenta-se pela Universidade Federal de Minas 
Gerais, em 31 de dezembro, tendo completado 33 anos 
de dedicação ao ensino e ao cinema.

2004 – Inaugura como apresentador o programa Sala de 
Cinema, da TV Horizonte, onde permanece por quatro anos.  

2005 – Atua como ator montador no seu último filme, 
70 x 7. Filme este onde Barros, com 70 anos, contracena 
com sua netinha, Marianna, de sete anos. 

2008 – Recebe o título de Professor Emérito da Escola 
de Belas Artes da UFMG.

2009 – Aos 74 anos, morre no dia 28 de janeiro, vítima 
de um acidente vascular cerebral.

Currículos elaborados por Cássia Queiroz a partir de 
entrevistas com a família, do discurso de José américo 
Ribeiro em homenagem ao professor emérito José tavares 
de barros e do documentário Sala de Cinema – José 
Tavares de Barros, de alexandre Pimenta e sávio leite.

Professor barros
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barros com a câmera – escola de belas artes – UFmg 

Fo
to

: a
ce

rv
o

 p
ar

ti
cu

la
r



Pesquisa e
Resultados

Fo
to

: L
eo

 L
ar

a 
/ 

A
ce

rv
o

 U
n

iv
er

so
 P

ro
d

u
çã

o



Memória Audiovisual Mineira José Tavares de Barros 3534

Antes de iniciarmos este projeto, tínhamos 
consciência de que sua natureza não era somente 
de resgate e preservação cultural, mas também de 
difusão do conhecimento. Os resultados diretos 
desta pesquisa envolviam a necessidade de trazer 
à tona e dar visibilidade à produção de mestres da 
nossa cultura. Além da preservação da memória 
audiovisual mineira por meio da organização de 
registros e acervos, procuramos trabalhar a aces-
sibilidade da pesquisa, para tornar consciente 
a importância do que já foi realizado em nossa 
cultura audiovisual, como também possibili-
tar diálogos e inspirações para as produções do 
presente e futuras.  

José Tavares de Barros assumiu diversas facetas 
em sua produção cultural. Atuou como diretor, 
roteirista, montador, editor, apresentador, crítico 
de cinema, professor, autor, pesquisador, ocupou 
cargos públicos, fundou, integrou e presidiu insti-
tuições voltadas à pesquisa e à produção cinema-
tográfica. Deixou uma vasta produção nos mais de 
cinquenta anos dedicados ao cinema. Em conversas 
preliminares descobrimos que essa produção se 
encontrava dispersa em instituições, empresas, em 
sua  residência e de maneira informal na memória 
de profissionais da área, amigos e familiares. Dessa 
forma, os passos iniciais do nosso trabalho foram 
pautados pela busca e coleta de informações e 
pelo garimpo de materiais, realizados a partir de 
contatos com pessoas, instituições e empresas que 
estiveram ligados ao professor Barros.

Dada a vasta atuação e produção do professor, é 
necessário ressaltar que o objeto desta pesquisa, 
conforme proposto, se restringiu ao acervo 
audiovisual e bibliográfico. Durante o processo de 
pesquisa foram coletadas algumas imagens fotográ-
ficas. Essas imagens, bem como o acervo pessoal do 
professor, não pertenciam ao escopo desta pesquisa 
e, portanto, não foram contemplados. Foram se-
lecionadas algumas fotografias que integram 
este relatório e que também serão utilizadas na 

divulgação do resultado desta pesquisa. A seleção 
dessas imagens seguiu os critérios de relevância 
ao objeto da pesquisa, importância ilustrativa para 
a carreira profissional do professor e imagens que 
puderam ser identificadas.  

A proposta deste projeto envolve uma continuidade. 
Esta primeira etapa compreende os passos iniciais 
e fundamentais para organização e preservação do 
acervo do professor Barros, bem como sua disponi-
bilização democrática e gratuita por meio do site do 
Instituto Universo Cultural (www.universocultural.
org.br). Numa próxima etapa pretende-se realizar a 
extensão deste trabalho, reunindo e tratando todo 
o acervo e disponibilizando-o a partir de três ações: 
um espaço físico para consulta pública, a publicação 
de um livro e a produção de um documentário. 

Apresentamos em seguida os detalhes e resultados, 
incluindo o levantamento, mapeamento e diagnóstico 
da produção audiovisual e bibliográfica de José 
Tavares de Barros.

Pesquisa e mapeamento

As ações desse processo de diagnóstico consistiram 
em:

• Levantar, mapear e contatar familiares, amigos e 
profissionais ligados ao trabalho do professor. 

• Levantar e mapear as instituições e empresas re-
lacionadas, direta e indiretamente, às atividades do 
professor. 

Os trabalhos de listar, levantar e mapear foram 
executados por meio de conversas por telefone, 
e-mail ou presenciais, bem como a partir de uma 
pesquisa curricular do professor e em registros 
em instituições. É importante salientar que 
este trabalho não se deu de forma linear, tendo 
perpassado todas as fases da pesquisa e que, 

metodologIa de PesQUIsa, 
Coleta de dados e ResUltados

por Cássia Queiroz e Cecília Gabrielan durante as etapas subsequentes (coleta de dados, 
entrevistas e questionários), foram obtidos novos 
dados referentes ao mapeamento inicial.

A partir desse processo foi possível mapear as ins-
tituições e empresas (universidades, emissoras 
de televisão, cinematecas, centros de pesquisa, 
bibliotecas, Igreja Católica, jornais, entre outros) 
relevantes ao objeto da pesquisa, como também 
agendar as entrevistas e os envios de questionários.

Coleta de Dados

Nesta fase do projeto, foi necessário definir os 
tipos de dados a serem buscados e as limitações 
geográficas para as visitas presenciais aos locais de 
pesquisa. Considerados os objetivos da pesquisa e 
a adequação ao orçamento, foram definidos:

1. Quanto aos tipos de dados a serem coletados

1.1. Acervo audiovisual

Filmes nos quais o professor Barros atuou: os 
dados coletados foram de identificação (título, 
categoria, gênero, duração, ano e estado de 
produção, direção e empresa produtora), técnicos 
(formato, cor, som), sinopse (tema / assunto do 
filme), atuação do professor Barros na produção, 
local de depósito da cópia do filme e uma nota com 
informações adicionais. Esses dados contemplam 
as informações essenciais e necessárias para o 
levantamento, mapeamento e diagnóstico da 
produção audiovisual do professor, ficando para 
uma próxima fase do projeto a coleta e a inclusão 
de novos dados, como, por exemplo, o estado de 
conservação dos filmes.

Filmes ou registros audiovisuais nos quais o 
professor Barros recebe menção honrosa ou 
citação de agradecimento: foram coletados 
dados mais simplificados de identificação (título, 
ano de produção e diretor), local de depósito da 
cópia e nota com informações adicionais. Esses 
dados contemplam as informações essenciais e 
necessárias para o diagnóstico do acervo, por se 

tratar de itens nos quais o professor Barros não 
atuou diretamente. 

Entrevistas concedidas pelo professor Barros: 
foram coletados dados mais simplificados de iden-
tificação (título, ano de produção e entrevistador) e 
local de depósito da cópia. Esses dados contemplam 
as informações essenciais e necessárias para o 
diagnóstico do acervo, por se tratar de itens nos 
quais o professor Barros atua como convidado, e 
não em sua produção.

Programas de TV em que o professor Barros 
atuou: os dados coletados foram de identificação 
(título, duração, estado de produção e emissora 
produtora), técnico (formato), atuação do professor 
Barros na produção e local de depósito da cópia. 
Foram listados apenas os programas que tiveram 
as cópias localizadas. Especificamente sobre o 
programa semanal Sala de Cinema, produzido pela 
TV Horizonte, no qual o professor Barros atuou como 
apresentador durante quatro anos (são estimados 
mais de 100 programas), foram listados e mapeados 
apenas oito programas, localizados em cópias no 
YouTube e na residência do professor. Os outros 
registros perdidos pela empresa produtora não 
puderam ser trabalhados. 

1.2 Acervo bibliográfico

Acervo bibliográfico produzido pelo professor 
Barros: os dados coletados para identificação 
foram: tipo de material, nome do material, título, 
ano, local de depósito e nota com informações 
adicionais. Esse acervo é formado pelos seguintes 
tipos documentais: anais de congresso, apostila, 
artigo, boletim, catálogo, dissertação de mestrado, 
folheto, livro, manuscrito, monografia, relatório, 
roteiro e tese de doutorado. 

Os 670 (seiscentos e setenta) artigos e críticas de 
cinema, escritos semanalmente pelo professor 
Barros no Jornal Opinião, entre 1994 e 2008, que se 
encontram armazenados, em papel, no Memorial da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, da Igreja Católica, 
foram relacionados em blocos de nome do material 
e período de produção. 
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Acervo bibliográfico em que o professor Barros 
recebe homenagens e citações: este acervo segue 
os dados de identificação levantados no acervo 
produzido pelo professor Barros. Este acervo é 
formado pelos seguintes tipos documentais: artigo, 
boletim, cartaz, catálogo, declaração, dicionário, 
livro, manuscrito, periódico e relatório.

2. Quanto às visitas aos locais de pesquisa

As visitas presenciais aos locais mapeados para 
pesquisa ocorreram em endereços na cidade de 
Belo Horizonte, na qual o professor morou durante 
a maior parte de sua vida. Para os demais locais, 
as consultas foram feitas por meio de telefone, 
internet e e-mail.

Após a elaboração de um primeiro diagnóstico, 
nos dedicamos à coleta de dados utilizando três 
metodologias: entrevistas (gravadas ou não), 
questionários e registro em instituições.

EnTrEVisTAs

A utilização de entrevistas como método para 
coleta de dados se mostrou eficiente para a 
obtenção de informações valiosas sobre o trabalho 
do professor Barros. Os dados obtidos foram 
variados, desde indicações de novos locais e pro-
fissionais para aprofundar a pesquisa, descrições 
sobre a forma de trabalhar do professor Barros, 
até detalhes sobre sua carreira, curiosidades, 
traços de sua personalidade e importância do seu 
trabalho, não somente para o entrevistado como 
também para a cultura audiovisual brasileira. 

Quase todas as entrevistas foram gravadas. Os 
registros desses depoimentos se justificam por se 
adequarem aos objetivos da pesquisa, o resgate 
da memória e sua acessibilidade. Parte dos 
dados sobre o trabalho de Barros se encontrava 
na memória de profissionais e familiares, dessa 
forma, foi relevante gravar as entrevistas, bem 
como se mostrava coerente para esta pesquisa 

que um de seus resultados fossem registros 
audiovisuais. Esses registros se apresentam 
como ferramenta poderosa de comunicação, 
oferecendo ao público importantes informações 
sobre a produção do professor. Essas gravações 
também se configuram como matéria-prima 
para a criação de um documentário, a ser desen-
volvido futuramente.  

As entrevistas gravadas foram transcritas e 
editadas para integrarem os itens depoimentos e 
momento família deste relatório. 

Após levantamentos e mapeamentos prelimi-
nares, chegamos aos nomes dos profissionais e 
familiares a serem entrevistados. O resultado final 
foram 14 entrevistados, sendo nove profissio-
nais e cinco familiares, 13 entrevistas gravadas e 
apenas uma não gravada. Os critérios usados para 
a definição dos entrevistados foram: 

a) importância de sua ligação com a vida profis-
sional e/ou pessoal de Barros; 

b) trabalhos relacionados à área audiovisual; 

c) disponibilidade para gravação da entrevista 
dentro do estado de Minas Gerais; 

d) compatibilidade de agendas. 

Listamos a seguir as entrevistas gravadas:

Entrevistas realizadas em 30 e 31 de maio de 2014 
– Ouro Preto – MG

Carlos Augusto Brandão – Jornalista, crítico de 
cinema, pesquisador, diretor Fipresci, diretor da 
CPCB e amigo do Barros – Rio de Janeiro, RJ.

Geraldo Veloso – Cineasta, crítico de cinema, 
pesquisador e gerente de projetos da Cultact 
Produção de Conteúdos – Belo Horizonte, MG.

João Luiz Vieira – Professor da UFF, escritor, 
pesquisador, crítico de cinema, presidente 
conselho consultivo da CPCB, curador e ex-aluno 
do Barros – Rio de Janeiro, RJ.

Marília Franco – Professora da USP, vice-presi-
dente da CPCB, diretora do CBEAL do Memorial 
da América Latina, presidente APBA e amiga do 
Barros – São Paulo, SP.

Myrna Silveira Brandão – Jornalista, socióloga, 
administradora, escritora, presidente da CPCB, 
diretora cultural da ABRH-RJ e amiga do Barros – 
Rio de Janeiro, RJ.

Paulo Augusto Gomes – Jornalista, cineasta e 
crítico de cinema – Belo Horizonte, MG.

Solange Straube Stecz – Professora da Unespar, 
escritora, pesquisadora, diretora da ABPA, coor-
denadora do Núcleo Produção Digital do MinC e 
amiga do Barros – Curitiba, PR.

Entrevistas realizadas dia 19 de agosto de 2014, 
residência do prof. Barros – Belo Horizonte, MG

Heliana Barros – Viúva e professora aposentada

Elisa de Barros Tolentino Olive – Filha e empresária

Juliana Barros Badaró – Filha e administradora

Lucas Soares de Barros – Filho e advogado

Thiago Soares de Barros – Filho e engenheiro

Entrevista realizada dia 12 de fevereiro de 2015, 
Escola de Belas Artes da UFMG – Belo Horizonte, MG

Evandro Lemos da Cunha – Professor e diretor 
Escola Belas Artes, cineasta, pesquisador, parceiro e 
amigo do Barros – Belo Horizonte, MG.

Entrevista não gravada

Entrevista realizada dia 12 de julho de 2014, na 
residência do entrevistado – Belo Horizonte, MG

Alexandre Pimenta – Cineasta, diretor da Pimenta 
Filmes, ex-aluno e amigo do Barros – Belo 
Horizonte, MG.

rEgisTros insTiTucionAis

Os registros institucionais foram uma das principais 
fontes de informação que consideramos. Essas 
informações se encontravam estáveis e, inicialmen-
te, não dependeram de uma forma específica para 
serem coletadas. Na maioria das vezes já existiam 
dados informativos sobre o professor Barros. 

Iniciamos os trabalhos com uma lista de 15 
filmes. Na coleta de dados nos deparamos com 
dificuldades relacionadas à falta de informações 
e algumas inconsistências, por exemplo, duração 
do filme, data de produção e local de depósito. 
Ocorreram também casos de filmes que sofreram 
alteração do nome, mesmo após serem exibidos, 
e de filmes que possuem mais de um nome. Como 
exemplo de informações divergentes temos a 
obra Um Certo Miguilim. Fontes registram a obra 
como filme inacabado ou como filme desapare-
cido. Nossa pesquisa diagnosticou que este é um 
roteiro do professor Barros não filmado, dessa 
forma, optamos em listar apenas o roteiro no 
acervo bibliográfico. 

Houve também identificação de perda de acervo, 
como no caso do programa Sala de Cinema, da TV 
Horizonte (ver item Acervo Audiovisual / Programas 
de TV). 

Sobre o acervo bibliográfico, também encontramos 
dados incompletos, porém em menor quantidade. 

Essas dificuldades foram minimizadas através de 
muita pesquisa, verificação de dados e contatos 
mais aprofundados junto às instituições e empresas. 
Ao todo foram consultadas 22 instituições. 

Fontes pesquisadas:

Arquivo Nacional – Biblioteca

ABPA – Associação Brasileira de Preservação 
Audiovisual

CPCB – Centro de Pesquisadores do Cinema 
Brasileiro 
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Cinemateca Brasileira

Conselho Nacional de Cineclubes

Crav – Centro de Referencia Audiovisual de Minas 
Gerais 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – 
Biblioteca

Instituto Universo Cultural

Jornal Estado de Minas

MAM – Museu de Arte Moderna – Cinemateca

Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte 

MIS – Museu da Imagem e do Som 

OCIC – Organização Católica Internacional de 
Cinema

PUC-Minas – Biblioteca

TV Rede Minas – Centro de Documentação – Cedoc

TV Horizonte Minas 

TV Rede Globo Minas – Centro de Documentação 
– Cedoc

UFMG – Biblioteca Central

UFMG – Escola de Belas Artes – Biblioteca

UFMG – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
– Biblioteca

UFMG – Faculdade de Letras – Biblioteca

Universo Produção

QuEsTionários

Outra etapa da pesquisa foi a elaboração e o 
envio de questionários às fontes pesquisadas, por 
meio de e-mails, solicitando informações sobre 
a produção audiovisual e biográfica do professor 
Barros. Esse foi um procedimento complemen-
tar de grande importância, já que propiciou 
informações mais precisas e detalhadas, além 
de servir como ferramenta de confirmação de 
dados. Foi levantado um total de 25 fontes a serem 
contatadas. Listamos abaixo as 21 fontes das quais 
recebemos retornos aos questionários: 

Contatos realizados neste projeto:

ABPA – Associação Brasileira de Preservação 
Audiovisual

Arquivo Nacional – Filmográficos – Antônio Laurindo

Carlos Alberto Mattos – Crítico de Cinema

Cinemateca Brasileira – Fernanda Coelho e Pâmela 
Zaparolli

Crav – Centro de Referência Audiovisual de Minas 
Gerais – Marcela Furtado

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – Vera Lúcia 
Abreu Bettio

Grupo Novo de Cinema e TV – Tarcísio Vidigal Teixeira

Instituto Universo Cultural

Mariana Tavares – pós-doutoranda em Cinema 
pela EBA / UFMG

TV Rede Globo Minas – Cedoc – Dilu Gomes

TV Rede Minas – Cedoc – Luciana Duarte

Stella Mendes Ribeiro – Viúva do maior parceiro do 
Barros, prof. José Américo Ribeiro

TV Horizonte – Fabrício Luiz

UFMG – Escola de Belas Artes – Biblioteca – 
Anderson Moraes Abreu

UFMG – Escola de Belas Artes – Professora Anna 
Karina Bartolomeu

UFMG – Escola de Belas Artes – Professora Jussara 
Vitória

UFMG – Escola de Belas Artes – Professor e Cineasta 
Rafael Conde

UFMG – Escola de Belas Artes – Professor e Cineasta 
Evandro Lemos da Cunha

UFMG – Fafich – Departamento de Comunicação – 
Professora Cláudia Mesquita

UFMG – Fafich – Departamento de Comunicação – 
Professor André Brasil

Universo Produção

Resultados

Foram levantados e mapeados um total de 921 itens, 
compreendendo o período de 1962 a 2010. Esse 
total se divide em 74 obras do Acervo Audiovisual e 
847 itens do Acervo Bibliográfico.

Dos 921 itens do acervo, 905 apresentam dados 
completos e 16 apresentam dados incompletos. 

Também fazem parte do acervo 120 minutos de 
entrevistas gravadas e 127 itens digitalizados. 

O Instituto Universo Cultural recebeu como 
doação 198 itens desse acervo, compostos de 177 
documentos e 21 cópias de filmes ou registros au-
diovisuais. Esses itens ficarão sob responsabilida-
de do Instituto para serem disponibilizados numa 
segunda fase reunindo todo o acervo do professor. 

As estratégias e métodos para disponibilização e 
acessibilidade a esses resultados são tratados no item 
Formatação e Divulgação da Pesquisa deste relatório.

A seguir, apresentamos os detalhes e estatísticas 
relacionadas a cada acervo. 

Acervo audiovisual

No Acervo Audiovisual foram catalogadas 74 obras 
de 1962 a 2005.

Ele é composto por 51 filmes nos quais o professor 
Barros atuou em sua produção, 9 filmes ou 
registros audiovisuais nos quais o professor recebe 
menção honrosa ou citação nos agradecimentos, 3 
entrevistas e  11 programas de TV. 

Do total de 74 obras deste acervo, 16 obras 
apresentam dados incompletos. Na filmografia, das 
51 obras, oito estão com dados incompletos.

Filmes nos quais o professor Barros atuou

O professor Barros exerceu diversas funções nas 51 
produções audiovisuais levantadas, atuando como 
diretor, roteirista, montador, editor e ator. A função 
mais recorrente foi de montador, com 42 obras. 
Como diretor, aparece em 21 filmes, sendo que em 
algumas obras ele atua em mais de uma função. 

A maior parte dos filmes são documentários, 
seguidos de ficções. 

8%

92%

Filmes com atuação do Barros

Homenagens e Citações

Entrevistas concedidas

Programas de TV
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Acervo Bibliográfico - 847 itens

Acervo Audiovisual - 74 obras

69%

15%

4%

12%
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Estatística Filmes por gênero

gênero nº de filmes

Documentário 33

Ficção 13

Documentário e Ficção 1

Informação não obtida 4

Os anos mais produtivos em obras audiovisuais do 
professor Barros foram os de 1967 e 1979, com 4 
filmes anuais. Já a década mais produtiva foi a de 
70, com 19 filmes. Para 2 obras não foram obtidas 
as informações sobre o ano de produção. 

Produção Anual

ano nº de filmes ano nº de filmes

1962 1 1979 4

1963 1 1980 1

1964 1 1981 3

1966 1 1982 2

1967 4 1983 2

1968 1 1985 2

1969 1 1988 1

1971 3 1989 1

1973 1 1993 1

1974 1 1994 1

1975 2 1996 2

1976 3 1998 1

1977 2 2002 2

1978 3 2005 1

 Produção por década 

51 filmes – Estatísticas informações Técnicas

Formato

35mm 39

16mm 9

VHS 1

Digital 1

Slides 1

cor

Colorido 35

P&B 12

Colorido e P&B 3

Informação não obtida 1

som

Sonoro 50

Informação não obtida 1

Os filmes mais premiados sob a direção de José 
Tavares de Barros foram A Cerâmica do Vale do Je-
quitinhonha, de 1975, e Giramundo, de 1979. 

No filme 70 x 7, o professor realizou sua única parti-
cipação como ator. É seu último filme, gravado em 
2005, em que ele, então com 70 anos, contracena 
com sua neta Marianna, de 7 anos de idade.

Filmes ou registros audiovisuais nos quais o 
professor Barros recebe menção honrosa ou citação 
nos agradecimentos

Em 9 obras, do período de 1950 a 2011, Barros 
recebeu agradecimentos ou menção honrosa. 

Esse acervo é composto de 6 filmes, 1 vídeo 
referente à entrega do título de Professor Emérito 
da UFMG, 1 documentário sobre o Barros realizado 
para a inauguração da sala de cinema do Sesc 
Palladium, em BH, que leva o seu nome, e 1 programa 
de televisão, Curta Cultura, da TV Linhares, em sua 
homenagem. 

Entrevistas concedidas pelo professor Barros

Durante a coleta de dados foram levantadas 3 
entrevistas concedias pelo professor Barros. Uma 
sobre o Festival de Inverno da UFMG, outra sobre o 
filme As Pontes de Madison, ambas concedidas à Rede 
Globo. E ainda uma outra entrevista sobre a Escola de 
Belas Artes da UFMG, com o registro em áudio. 

Programas de TV

São 11 programas de TV onde Barros atuou como 
apresentador, crítico e pesquisador de cinema. 
Deste total, 3 são do programa Curta Minas, 
produzido pela Rede Minas, e 8 do programa Sala 
de Cinema, produzidos pela TV Horizonte. 

O programa Sala de Cinema, apresentado sema-
nalmente pelo professor Barros durante quatro 
anos, cobria os lançamentos cinematográfi-
cos, o movimento curta-metragista mineiro e 
nacional, festivais de cinema e novidades em 
matéria de livros, vídeos e DVDs. Esse acervo, 
estimado em mais de 100 programas, foi perdido 
pela empresa produtora, TV Horizonte, devido à 
queima do servidor da emissora. Nesse projeto foi 
possível recuperar oito programas, encontrados na 
residência do professor e no YouTube.

Acervo bibliográfico

No acervo bibliográfico do professor José Tavares 
de Barros foram catalogadas 847 obras de 1962 
a 2010, que contêm anais de congresso, apostila, 
artigo, boletim, cartaz, catálogo, declaração, 
dicionário, dissertação de mestrado, folheto, 
livro, manuscrito, monografia, periódico, relatório, 
roteiro e tese de doutorado.

Do total de 847 obras, 177 foram individualmen-
te relacionadas nesse acervo, sendo constituído 
de 92 títulos escritos por Barros e 85 títulos em 
que ele é citado ou homenageado. Os 670 itens 
restantes são artigos e críticas de cinemas que 
foram escritos semanalmente pelo professor e 
estão armazenados fisicamente no Memorial da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. Por esse acervo 

Documentário

Ficção

Documentário e Ficção

Informação não obtida
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não estar tratado e/ou digitalizado, os artigos não 
foram listados individualmente neste projeto e 
sim relacionados em blocos por título de jornal e 
por período de produção. Os periódicos são jornal 
No Meio de Nós, jornal Arquidiocese em Notícia e 
Jornal Opinião. Estes três títulos estão incluídos 
nos 92 escritos pelo Barros. A listagem individual 
desses artigos, bem como sua digitalização e 
disponibilização, serão realizadas numa futura 
segunda fase do projeto.

Acervo bibliográfico produzido pelo professor Barros 

Dos 92 títulos, temos 2 anais de congresso, 1 apostila, 
34 artigos, 13 boletins, 10 catálogos, 7 dissertações 
de mestrado, 2 folhetos, 15 livros, 3 manuscritos, 
1 monografia, 2 relatórios, 1 roteiro e 1 tese de 
doutorado. Conforme explicitado no parágrafo 
anterior, 3 desses 92 títulos compreendem os 670 
artigos e críticas do professor e que se encontram 
no Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte.

A maior produção bibliográfica do professor Barros 
foram artigos de crítica cinematográfica, sendo o 
maior número publicado nos jornais da Arquidio-
cese de Belo Horizonte. Um dos seus trabalhos mais 
importantes foi um relatório encomendado pela 
Unesco sobre o cinema na América Latina, escrito 
em francês. 

Um texto de grande relevância no acervo biblio-
gráfico do professor está no livro Memória da 
memória: uma história do Centro de Pesquisado-
res do Cinema Brasileiro, intitulado “Memória de 
pesquisa e de pesquisadores”, no qual o próprio 
Barros relata sua experiência e envolvimento com 
a pesquisa do cinema do Brasil. 

O último artigo publicado do Barros foi “Tormenta: 
um filme mineiro dos anos 30”, no Caderno de 
Pesquisa do Conselho de Pesquisadores do Cinema 
Brasileiro – CPCB, em 2010. Esse artigo foi publicado 
postumamente, pois Barros havia falecido em 2009. 

Acervo bibliográfico em que o professor Barros 
recebe homenagens e citações

Das 85 publicações onde o professor José Tavares de 
Barros é citado, entrevistado e/ou homenageado, 
temos 51 artigos, 6 boletins, 1 cartaz, 17 catálogos, 
1 declaração, 2 dicionários, 4 livros, 1 manuscrito, 1 
periódico e 1 relatório.

Mais da metade dessas 85 publicações é constituída 
de artigos de jornais. No Caderno 2 do Diário da 
Tarde de 1995, Barros e José Américo Ribeiro 
são destaque na reportagem “Um projeto para 
recuperar o cinema mineiro”. Em 2009, o Jornal 
Opinião publicou uma reportagem de capa em 
homenagem ao professor Barros em decorrência 
do seu falecimento. 

Ainda sobre homenagens, destacamos a declaração 
de Ataídes Braga publicada em seu livro Cachoeira 
de filmes: o cinema Humberto Mauro como espaço 
de exibição e resistência: “Em memória de José 
Tavares de Barros pela luta constante, fundamental 
em defesa do cinema e por ter me inspirado em 
continuar a batalha pelo cinema brasileiro”. 

Produção escrita pelo Barros - 762 

Homenagens e Citações - 85
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Preservar envolve acessibilidade.  Para um projeto 
de resgate e valorização cultural se completar 
é necessário dar visibilidade e disponibilizar os 
seus resultados, criando condições para que as 
pessoas conheçam e se apoderem de suas riquezas 
culturais, se tornando agentes da preservação. Foi 
necessário eleger uma ferramenta que se adequasse 
às limitações do orçamento e que garantisse um 
acesso gratuito e democrático. Escolhemos com-
partilhar o conteúdo da pesquisa através do website 
do Instituto Universo Cultural: www.universocul-
tural.org.br, pois a disponibilização via plataforma 
Web garante uma acessibilidade gratuita, ampla e 
permanente, oferecendo o conteúdo para consulta 
pública em todo o território nacional e internacio-
nal, e os custos de adaptação e manutenção do site 
para receber o resultado da pesquisa se adequavam 
ao orçamento disponível. O  compartilhamento 
desta pesquisa é a divulgação da memória  criativa 
em Minas, disponibilizada por tempo indetermina-
do para as atuais e futuras gerações.

Elaboramos estratégias de comunicação para 
informar às pessoas interessadas sobre a existência 
da pesquisa e sua acessibilidade. As estratégias 
implantadas foram: a) criação da identidade visual 
do projeto, com a elaboração de uma logomarca e 
suas aplicações; b) criação e impressão de  postais 
de divulgação para serem enviados a bibliotecas, 
órgãos de pesquisa, universidades e profissionais do 
segmento audiovisual e cultural, estudantes, pesqui-
sadores e acadêmicos, convidando-os a visitarem o 
site e conhecer o resultado do projeto; c) produção 
de uma versão on-line do postal para divulgação por 
meio de mailing eletrônico e de redes sociais. 

Quanto aos itens a serem compartilhados no site, 
foram definidos: 

Relatório de pesquisa: disponibilizado integralmen-
te para consulta no site sob o formato de arquivo 
PDF. O relatório contém todo o levantamento, 

FoRmataÇÃo e dIvUlgaÇÃo da PesQUIsa

por Cecília Gabrielan

mapeamento e diagnóstico do acervo audiovisual e 
bibliográfico do professor Barros.

Entrevistas: os 120 minutos de entrevistas 
gravadas com profissionais e familiares do 
professor foram editados e resultaram em 
um vídeo disponibilizado no site. Esse vídeo 
apresenta os relatos dos profissionais sobre 
a carreira, trajetória e amizade do professor 
Barros e também os depoimentos dos familiares 
destacando as qualidades e facetas de sua vida. 
Por meio desse vídeo o público acessará, de 
forma descontraída, informações variadas sobre 
a produção do professor e sua figura humana.

Fotografias: foram disponibilizadas fotografias 
que melhor ilustram momentos marcantes da 
trajetória profissional do professor. 

Documentos: diversos documentos digitalizados 
foram disponibilizados para consulta pública. Esses 
itens aprofundam o conhecimento da produção 
do professor Barros e são obras fundamentais de 
consulta e de difusão do conhecimento. A tese 
de doutorado e a dissertação de mestrado do 
professor Barros foram disponibilizadas na íntegra, 
além de trechos do roteiro de cinema não filmado, 
reportagens e entrevistas. 

A preparação do site do Instituto Universo Cultural 
para receber o conteúdo desta pesquisa teve 
como principal objetivo oferecer facilidade de 
acesso para o usuário. Desenvolvemos chamadas 
e atalhos na home page e páginas internas com 
conteúdos subdivididos.

Na home foram criados um espaço para publicação 
de banner de divulgação e uma área de destaque 
para o projeto, oferecendo uma breve apresenta-
ção e indicações dos conteúdos disponíveis.

Dessa forma, conseguimos atingir os objetivos principais deste projeto, desde promover o resgate e a 
preservação de nosso patrimônio cultural, bem como disponibilizá-lo de forma democrática e ampla para 
o público, fortalecendo nossa produção cultural a partir de sua valorização e divulgação.

Páginas internas foram desenvolvidas para uma melhor organização dos itens disponibilizados. Na página 
interna principal, o usuário terá acesso a uma apresentação detalhada sobre o projeto e a um menu no qual 
poderá acessar os conteúdos: biografia, relatório, entrevistas, documentos, fotografias e ficha técnica.
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2.
Título: VEnDiTE conTrALAnTTE A MiLAno
categoria: Curta-metragem
gênero: Não ficção
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Ano: 1963
Estado: MG e Roma (Itália)

Atuação do Barros: Diretor
Direção: José Tavares de Barros

nota: Os dados do filme estão registrados da 
Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

3. 
Título: DoEnÇAs DE cHAgAs
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 12min
Ano: 1964
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor
Direção: José Tavares de Barros e Padre Edeimar 
Massote
Produção: Escola de Cinema da Universidade 
Católica de Minas Gerais
sinopse: Filme com informações sobre a doença de 
Chagas, para ser usado em campanhas educativas 
nas zonas rurais. O roteiro mostra as conse-
quências da doença, seu modo de transmissão 
e as forma de evitá-la, exortando a população a 
colaborar com os técnicos do Ministério da Saúde, 
no sentido de combatê-la. 

FiLMEs coM ATuAÇão Do ProFEssor BArros: 

1. 
Título: o EnconTro
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 17min
Ano: 1962
Estado: RJ

Atuação do Barros: Diretor
Direção: José Tavares de Barros
 Produção: Clube de Cinema de Nova Friburgo
sinopse: É o encontro da infância com a realidade 
da vida.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: O Instituto Universo Cultural possui uma cópia 
em DVD. Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

aCeRvo aUdIovIsUal

Os dados são apresentados em ordem cronológica. 
Os títulos que não apresentarem todos os itens de informações se devem ao fato de que esses dados não 
foram obtidos até a data do encerramento desta pesquisa. 

nota: O final do filme previsto no roteiro original, 
filmado e editado, foi substituído por outro 
mais convencional, por ter sido julgado, pelos 
produtores, muito subversivo para a época. Os 
dados do filme estão registrados da Cinemateca 
Brasileira e no Dicionário de filmes brasileiros: curta 
e média-metragem (2011).

4. 
Título: ciDADE uniVErsiTáriA
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário institucional
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 12min
Ano: 1966
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Serviço de Recursos Audiovisuais / UFMG 
– Universidade Federal de Minas Gerais
sinopse: Filme institucional sobre a implantação do 
Campus da UFMG, na Pampulha, na gestão do reitor 
Aluísio Pimenta.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

5.
Título: áciDo suLFÚrico
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 16mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 12min
Ano: 1967
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Universidade Federal de Minas Gerais
sinopse: Filme didático, para uso no Colégio Uni-
versitário da UFMG, sobre as reações de síntese em 

laboratório, a fabricação industrial e o uso do ácido 
sulfúrico. 

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados da 
Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

6.
Título: noVos cAMinHos DA uniVErsiDADE
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1967
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Universidade Federal de Minas Gerais
sinopse: A UFMG e as suas unidades. Os novos rumos 
tomados pela Universidade na questão da construção 
do campus e a filosofia de ensino implantada.

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados da 
Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

7.
Título: o rABo Do gATo
categoria: Curta-metragem
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1967
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Universidade Federal de Minas Gerais
sinopse: Um menino desenha um gato na parede; 
entra em seguida numa escola de artes, onde 
observa aulas de modelo e colagem. Vai com 
alunas à capela de Portinari, em BH, onde observa o 
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Atuação do Barros: Montador
Direção: Rosa Maria Antuña
Produção: Escola de Belas Artes – UFMG
sinopse: Ao pedir esmola a uma jovem burguesa, 
que mora em bela mansão, mendigo maltrapilho 
recebe uma rosa. Na sua fome, ele se põe a mastigar 
a flor, desesperado.

nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

10.
Título: o AnJo TorTo
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário 
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 9min
Ano: 1969
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Direção: José Américo Ribeiro
Produção: Grupo Novo de Cinema e TV; Cooperativa 
de Trabalho dos Profissionais de Cinema de Belo 
Horizonte – Imagem; 
Produção: Tarcísio Teixeira Vidigal e José Américo Ribeiro
sinopse: A vida de Carlos Drummond de Andrade, 
vista através de sua obra poética. Passado em Itabira 
e presente no Rio de Janeiro.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG.
nota: O filme foi comprado posteriormente pelo 
produtor Tarcísio Vidigal e transformou-se no 
primeiro filme do Grupo Novo de Cinema e TV. Os 
dados do filme estão registrados no Dicionário de 
filmes brasileiros: curta e média-metragem (2011).

11.
Título: A cAusA sEcrETA
categoria: Curta-metragem
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min

cachorro do painel atrás do altar. Novamente, diante 
da parede, ele colore o seu gato e risca um rabo. 

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG
nota: O Instituto Universo Cultural possui uma 
cópia em DVD. Os dados do filme estão registrados 
da Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

8.
Título: PriMEiro FEsTiVAL DE inVErno EM ouro PrETo
categoria: Curta-metragem / filme inacabado
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Ano: 1967
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor e Roteirista
Direção: José Tavares de Barros
Produção: UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
sinopse: Algumas atividades do primeiro Festival de 
Inverno de Ouro Preto.

nota: Este filme, feito sem verba, a não ser a compra 
do filme virgem, teve seu negativo revelado por 
Hélio Gagliardi no laboratório do Serviço de Cinema 
do Governo do Estado de Minas Gerais, nos fundos 
do Palácio da Liberdade. Posteriormente foi tirado 
um copião, mas suas imagens não foram montadas, 
aproveitando-se algumas delas em outro filme 
sobre o Décimo Festival de Inverno, em 1976. Os 
dados do filme estão registrados na Cinemateca 
Brasileira e no Dicionário de filmes brasileiros: curta 
e média-metragem (2011).

9.
Título: rosA E rosA
categoria: Curta-metragem
gênero: Ficção 
Formato: 16mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 5min
Ano: 1968
Estado: MG

Ano: 1971
Estado: MG
Atuação do Barros: Montador
Direção: José Américo Ribeiro
Produção: Tarcísio Teixeira Vidigal e José Américo Ribeiro
sinopse: Um conto de Machado de Assis, filmado em 
Ouro Preto.

Local de depósito: Grupo Novo de Cinema; Museu da 
Imagem e do Som, SP
nota: O diretor levou três anos para concluir o filme, 
feito com baixo orçamento. O filme causou polêmica 
no Festival de Gramado, RS (1994), ao exibir cena 
em que o personagem tortura lentamente um rato. 
Exibido na mostra paralela do Festival de Berlim 
(1995). Prêmio de Melhor Diretor e Melhor Atriz no 
Festival de Brasília, DF (1994). Os dados do filme 
estão registrados no Dicionário de filmes brasileiros: 
curta e média-metragem (2011).

12.
Título: D. oLÍMPiA DE ouro PrETo 
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1971
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Direção: Luiz Alberto Sartori Inchausti
Produção: Cooperativa de Trabalho dos Profissio-
nais de Cinema de Belo Horizonte – Imagem; Alfredo 
Antônio
sinopse: O modo de viver de D. Olímpia Cota, 
segundo seu próprio ponto de vista. Mas tudo dentro 
de sua concepção própria e mística das coisas. D. 
Olímpia dá depoimento, conta piadas, conversa com 
os turistas, relembra os tempos imperiais.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

13.
Título: uMA cooPErATiVA HABiTAcionAL
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 11min
Ano: 1971
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Direção: José Américo Ribeiro
Produção: Cooperativa de Trabalho dos Profissionais 
de Cinema de Belo Horizonte – Imagem
sinopse: Documentário explicando o processo de 
financiamento e o funcionamento das cooperativas 
habitacionais.

nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

14.
Título: Morro VELHo
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1973
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Direção: José Américo Ribeiro
Produção: Ministério da Educação e Cultura – MEC; 
Instituto Nacional de Cinema – INC; Departamento 
do Filme Educativo – DFE; Tarcísio Teixeira Vidigal
sinopse: Documenta a Mina de Morro Velho, 
localizada na cidade de Nova Lima, MG. Sua fundação 
data de 1723 e prendeu-se à lavra do ouro. Ainda hoje 
o ouro é sua principal atividade econômica e o filme 
nos mostra os vários estágios de extração do minério.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Outro título: Mina de Morro Velho. Os dados 
do filme estão registrados no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).
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Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Contém trilha sonora constituída de 
depoimentos e músicas locais. Prêmio de Melhor 
Curta-Metragem e Melhor Fotografia no Festival 
de Brasília, DF (1976). Prêmio Margarida de Prata 
da CNBB. O Instituto Universo Cultural possui cópia 
em DVD. Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

17.
Título: A inDÚsTriA Do AÇÚcAr EM MinAs gErAis
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 11min
Ano: 1975
Estado: MG

Atuação do Barros: Roteirista e Montador
Direção: José Américo Ribeiro
Produção: Filmes Del Rey; Flávio Lopes Werneck e e 
Victor de Almeida
sinopse: As diversas etapas da fabricação do açúcar 
em Minas Gerais, nas principais usinas do estado.

nota: Documentário institucional para o BDMG – 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Os 
dados do filme estão registrados da Cinemateca 
Brasileira e no Dicionário de filmes brasileiros: curta 
e média-metragem (2011).

18.
Título: ouro PrETo FEsTiVAL DE 10 inVErnos
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido e P&B
som: Sonoro
Duração: 15min
Ano: 1976
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor e Montador
Direção: José Américo Ribeiro e José Tavares de Barros
Produção: Departamento do Filme Educativo do 
Instituto Nacional de Cinema – DFE/INC – UFMG.

15.
Título: uniVErsiDADE inTEgrADA
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1974
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Departamento do Filme Educativo do 
Instituto Nacional de Cinema – DFE/INC; UFMG.
sinopse: A proposta de integração entre diversas 
áreas do conhecimento de uma universidade, a 
partir da documentação de atividades acadêmicas, 
de pesquisa e extensão.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

16.
Título: A cErÂMicA Do VALE Do JEQuiTinHonHA
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 12min
Ano: 1975
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor e Montador
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Ministério da Educação e Cultura – De-
partamento do Filme Educativo; Instituto Nacional 
de Cinema – INC
sinopse: Das mãos talentosas dos artesãos, gente 
humilde, brotam peças representando animais, 
santos, moringas, caras de monstros e botas de 
barro. A cerâmica é uma das mais importantes 
tradições da região do Vale do Jequitinhonha, em 
Minas Gerais.
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Filmagens de “a Cerâmica do vale do Jequitinhonha”, 1975

Filmagens de “a Cerâmica do vale do Jequitinhonha”, 1975
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Atuação do Barros: Diretor e Montador
Direção: José Tavares de Barros e José Américo Ribeiro
Produção: Fundação Desenvolvimento da Pesquisa 
– Fundep – UFMG
sinopse: A exploração científica de sítios arqueo-
lógicos existentes nos estados de Santa Catarina 
e de Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. 
Descrição de métodos e técnicas de escavação e de 
pesquisa. O valor cultural do material arqueológi-
co e a necessidade de sua preservação. Estudos da 
UFMG para recolhimento de material pré-histórico 
e datações. Reprodução de pinturas rupestres por 
alunos da Belas Artes. Outros sítios arqueológicos, 
como por exemplo, os sambaquis de Santa Catarina. 

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG.
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

21. 
Título: ArTEsAnATo Do cEnTro-oEsTE
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 16min
Ano: 1977
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Montador e Roteirista
Direção: José Tavares de Barros
Produção: Grupo Novo de Cinema
sinopse: Uma visão geral do artesanato na região 
Centro-Oeste do Brasil, de Goiânia a Pirenópolis. Sua 
produção e os centros comunitários. A realidade e as 
dificuldades dos artesãos.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG; Grupo Novo de Cinema e TV
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

22. 
Título: FEsTA no PAÍs DAs gErAis
categoria: Curta-metragem 

sinopse: Documentário avaliando os dez anos do 
Festival de Inverno da UFMG, em Ouro Preto.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG
nota: Sequência em preto e branco do primeiro 
festival em 1967. Os dados do filme estão registrados 
no Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-
metragem (2011).

19.
Título: ZirALDo
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1976
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Direção: Tarcísio Teixeira Vidigal
Produção: Grupo Novo de Cinema e TV; Tarcísio 
Teixeira Vidigal
sinopse: Um painel da obra do cartunista e humorista 
Ziraldo. A partir de suas charges e desenhos, presen-
ciamos o nascimento da Supermãe, as brincadeiras 
dos Zeróis e acompanhamos o Pererê, Tininim, Galileu 
e Geraldin pela Mata do Fundão. Na intimidade, Ziraldo 
é um artista que está sempre cercado pelos filhos, 
mesmo durante os momentos de criação.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Grupo 
Novo de Cinema e TV
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

20.
Título: ArQuEoLogiA no BrAsiL
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 16min
Ano: 1977
Estado: MG

gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 12min
Ano: 1978
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Direção: José Américo Ribeiro
Produção: Grupo Novo de Cinema
sinopse: A vida em Cachoeira do Brumado, cidadezinha 
perdida no interior mineiro. A simplicidade de vida dos 
artesãos que trabalham com tecelagem e cerâmica. 
Descreve também a festa religiosa de Corpus Christi, 
com sua procissão e seus cânticos religiosos.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG; Grupo Novo de Cinema e TV.
nota: Prêmio de 2º lugar no Concurso de Curta-Me-
tragem Mineiros, BH, MG (1978). Prêmio da Secretaria 
de Estado do Governo da Coordenadoria de Cultura 
do Estado de Minas Gerais (1978). Os dados do filme 
estão registrados no Dicionário de filmes brasileiros: 
curta e média-metragem (2011).

23. 
Título: ProJETo ALFA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 16min
Ano: 1978
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor e Montador
Diretor: José Tavares de Barros
Produção: Grupo Novo de Cinema; Secretaria de 
Estado da Educação de Minas Gerais
sinopse: Documentário sobre experiência 
pedagógica homônima, realizada em escolas 
municipais de Belo Horizonte. Diretoria de Ensino do 
Primeiro Grau (1977/78).

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG; Grupo Novo de Cinema e TV.

24. 
Título: rEsTAurAÇão
categoria: Longa-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 9min
Ano: 1978
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Evandro da Cunha
Produção: Escola de Belas Artes/UFMG
sinopse: Documentário mostrando as técnicas e 
processos de restauração em pinturas.

Local de depósito: Escola de Belas Artes/UFMG
nota: Tomadas no Museu de Ouro Preto e na Igreja de 
Santo Antônio, em Tiradentes, MG. Os dados do filme 
estão registrados no Dicionário de filmes brasileiros: 
curta e média-metragem (2011).

25.
Título: EM noME DA rAZão
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 25min
Ano: 1979
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Helvécio Ratton
Produção: Grupo Novo de Cinema; Associação 
Mineira de Saúde Mental; Tarcísio Teixeira Vidigal
sinopse: Documentário quase todo filmado no 
manicômio de Barbacena, MG. A câmera penetra 
em todos os ambientes do hospital. As sequências 
são interligadas pela imagem de um longo e escuro 
corredor do hospício e uma pacienteque canta uma 
música. Texto narrado em off propõe uma reflexão 
sobre a função social do manicômio.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG; Grupo Novo de Cinema e TV
nota: Prêmio de Melhor filme de Curta-Metragem, 
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sinopse: O filme documenta as atividades e registra 
os princípios de ação do grupo Giramundo – Teatro 
de Bonecos, de Belo Horizonte, incluindo sequências 
do espetáculo Cobra Norato, baseado em texto 
de Raul Bopp. A imagem alterna as dimensões do 
efeito do espetáculo e da manipulação teatral, 
procurando sugerir ao mesmo tempo o clima da 
criatividade e de magia.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG; Grupo Novo de Cinema e TV
nota: Prêmio de 1º lugar no Concurso de Curta-Me-
tragem Mineiro, promovido pela Coordenadoria de 
Cultura do Estado de Minas Gerais, em dezembro de 
1979. O Instituto Universo Cultural possui cópia em 
DVD. Os dados do filme estão registrados no Dicionário 
de filmes brasileiros: curta e média-metragem (2011).

27.
Título: os VErDEs Anos
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro

Margarida de Prata da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB, Rio de Janeiro, RJ (1979). 
Melhor Documentário na Jornada Brasileira de 
Curta-Metragem da Bahia, Salvador, BA (1980). 
Prêmio Especial do Júri, Festival Internacional 
de Curtas Documentais e de Animação de Lille, 
França (1981). Primeiro lugar no Concurso Mineiro 
de Filmes de Curta-Metragem, MG (1982). Os dados 
do filme estão registrados no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

26.
Título: girAMunDo
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 11min
Ano: 1979
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Diretor: José Tavares de Barros
Produção: Grupo Novo de Cinema

Duração: 12min
Ano: 1979
Estado: MG
Atuação do Barros: Montador
Diretor: Paulo Augusto Gomes
Produção: Victor de Almeida
sinopse: A revista Verde, surgia em Cataguases, 
em 1927, ao mesmo tempo em que, também lá, 
Humberto Mauro fazia seus primeiros filmes. A 
importância que a revista teve sobre as gerações mais 
novas da poesia cataguasense, com depoimentos de 
Francisco Inácio Peixoto e Joaquim Branco.

Local de depósito: acervo particular de Victor de 
Almeida; Arquivo Nacional
nota: Com o Prêmio Funarte, RJ (1978), o filme 
foi gravado. Prêmio da Secretaria de Estado de 
Governo em 2º lugar no Concurso Curta-Metra-
gem Mineiro, MG (1979). Os dados do filme estão 
registrados no Dicionário de filmes brasileiros: 
curta e média-metragem (2011).

28.
Título: QuADro ViVo
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 16mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 15min
Ano: 1979
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Evandro da Cunha
Produção: Escola de Belas Artes/UFMG
sinopse: Curta-metragem documentando a 
encenação da Paixão de Cristo no bairro periférico 
Lagoa, região de Venda Nova, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. 

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados no Dicionário 
de filmes brasileiros: curta e média-metragem (2011).

29
Título: João rosA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário

Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 13min
Ano: 1980
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Helvécio Ratton
Produção: Grupo Novo de Cinema e TV; Tarcísio 
Teixeira Vidigal
sinopse: Biografia livre do escritor João Guimarães 
Rosa, narrada por seu maior personagem vivo: 
Manuelzão, de Manuelzão e Miguilim.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Grupo 
Novo de Cinema e TV
nota: Prêmio de Melhor Direção e Melhor Trilha 
Sonora no Festival de Brasília, DF (1981). Outro 
título do filme: João Rosas. Os dados do filme estão 
registrados no Dicionário de filmes brasileiros: curta 
e média-metragem (2011).

30. 
Título: DE soL A soL
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido e P&B
som: Sonoro
Duração: 22min
Ano: 1981
Estado: DF

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Pedro Jorge de Castro
Produção: Banco Nacional de Crédito Cooperativo do 
Ministério da Agricultura
sinopse: Os diferentes modos de produção, o ge-
renciamento de produtos agropecuários, pequenas 
fábricas autogeridas e a socialização da produção.  
A maneira como o cooperativismo transforma o 
modo de vida dos cooperativados e da comunidade.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Estúdios / Laboratórios / Locações: SP; MG; RS; 
CE; AL; RN; GO. Os dados do filme estão registrados 
no Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-
metragem (2011).

Fo
to

: a
ce

rv
o

 p
ar

ti
cu

la
r

Cena de “giramundo”, 1979
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barros e equipe da escola de belas artes – UFmg – reunião para realização do filme “a Cerâmica do vale de Jequitinhonha”, 1975
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Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Arquivo 
Nacional
nota: Com o Prêmio de Incentivo da Secretaria do 
Estado de Cultura de Minas Gerais (1979), o filme 
foi realizado. Troféu Apatedemg de Melhor Direção 
(1982). O filme está incompleto na Cinemateca 
Brasileira. Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

33.
Título: iDoLATrADA
categoria: Longa-metragem 
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 90min
Ano: 1982
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Paulo Augusto Gomes
Produção: Grupo Novo de Cinema; Embrafilme; 
Coordenadoria de Cultura do Estado de Minas Gerais; 
Tarcísio Teixeira Vidigal; Helvécio Ratton.
sinopse: Luís comemora as bodas de ouro com a 
esposa Alice. Após a festa, quando o casal relembra 
alguns dos momentos que construíram, ele revela 
um segredo: teve uma grande paixão no passado..

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Grupo 
Novo de Cinema e TV
nota: Prêmio Especial do Júri no Festival de Gramado, 
RS (1983). Melhor Ator Coadjuvante no Festival do 
Cinema de Caxambu, MG (1986). Os dados do filme 
estão registrados no Dicionário de filmes brasileiros: 
curta e média-metragem (2011).

34.
Título: coMuniDADE cArMo-sion
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 16mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1982
Estado: MG

31.
Título: PoLÍciA: o cAso Dos irMãos Piriás
categoria: Curta-metragem 
gênero: Ficção e Documentário
Formato: 35mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 13min
Ano: 1981
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Luiz Alberto Sartori
Produção: Grupo Novo de Cinema e TV; Tarcísio 
Teixeira Vidigal
sinopse: Documentário-ficção sobre os irmãos 
Piriás, dois biscateiros da região rural de Sete Lagoas, 
MG. Por denúncia de fazendeiros, foram presos 
várias vezes e, numa delas, resistiram, acabando por 
matar alguns soldados, originando uma caçada que 
culminou com suas próprias mortes.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG; Grupo Novo de Cinema e TV32.

32.
Título: sinAis DA PEDrA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 1981
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Paulo Augusto Gomes
Produção: Filmes Gerais Ltda.
sinopse: Documentário filmado em Ouro Preto e 
nas dependências do Iepha (em Belo Horizonte), que 
discute a necessidade de se preservar e restaurar 
monumentos e obras de arte em Minas Gerais. O 
filme apresenta também as diversas etapas do 
processo de restauração da Igreja Matriz de Antônio 
Dias e as solenidades de entrega à municipalidade de 
Ouro Preto de parte dos documentos que compõem 
os Autos da Devassa, documentadas com o auxílio 
de som direto. 

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Diretor: José Tavares de Barros
Produção: Escola de Belas Artes – UFMG

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG35.

35. 
Título: cinEMA nA EscoLA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 16mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 20min
Ano: 1983
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor, Roteirista e Montador
Diretor: José Tavares de Barros
Produção: Embrafilme; Demec – MG; Tarcísio Teixeira 
Vidigal
sinopse: Documentário realizado para a Embrafilme 
sobre a formação cinematográfica em nível de 1º grau.
Local de fepósito: Escola de Belas Artes – UFMG

nota: Os dados do filme estão registrados na 
Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

36.
Título: PriMEiro PLAno
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 6min
Ano: 1983
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor:  Helvécio Ratton e José Sette de Barros
Produção: Grupo Novo de Cinema e TV; Tarcísio 
Teixeira Vidigal
sinopse: É uma revista de cinema cujo tema básico 
é Minas Gerais, em toda sua extensão humana, 
política e cultural.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Grupo 

Novo de Cinema e TV
nota: Os dados do filme estão registrados no Dicionário 
de filmes brasileiros: curta e média-metragem (2011).

37.
Título: TigiPiÓ – uMA QuEsTão DE AMor E HonrA
categoria: Longa-metragem
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 87min
Ano: 1985
Estado: DF

Atuação do Barros: Montador

Cartaz de “tigipió – Uma Questão de amor e Honra”, 1985
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Diretor: Pedro Jorge de Castro
Produção: Animatógrafo Cinema e Vídeo; Grupo 
Novo de Cinema e TV
sinopse: Cezário, ex-coronel de terras do Nordeste, 
trabalha agora em uma pedreira sob as ordens do 
engenheiro Heitor. Sua filha, Matilde, encontra-se 
às escondidas com Heitor e fica grávida. Heitor não 
propõe casamento nem assume o filho. Cezário 
arma uma bomba na pedreira e a faz explodir no 
momento em que os três estão novamente juntos.

Local de depósito: Grupo Novo de Cinema e TV
nota: Prêmio Pierre Kast da Cinemateca Francesa 
(1986). Prêmio Dom Quixote da Federação Internacio-
nal de Cine Clubes, Chile (1986). Prêmio Gran Coral de 
Melhor Ator no Festival del Nuevo Cine Latino-Ame-
ricano, Havana, Cuba (1897). Melhor Ator Coadjuvante 
no Festival de Brasília, DF (1985). Os dados do filme 
estão registrados da Cinemateca Brasileira, seu trailer 
está armazenado, e no Dicionário de filmes brasileiros: 
longa-metragem (2009).

38.
Título: uM FiLME 100 Por cEnTo BrAZiLEiro
categoria: Longa-metragem 
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 82mim
Ano: 1985
Estado: MG e RJ

Atuação do Barros: Montador e Editor
Diretor: José Sette de Barros
Produção: Grupo Novo de Cinema e TV e Embrafilme
sinopse: A chegada do poeta francês Blaise Cen-
drars ao Brasil por entre o insinuante relevo mon-
tanhoso que contorna a Baía da Guanabara, a bordo 
do transatlântico moderno e contemporâneo 
Bohème, não é reconstituição da época. É o re-
descobrimento do Brasil, em ficção-realidade, pelo 
poeta europeu que desembarca no Rio de Janeiro 
em pleno carnaval carioca, este recriado para que 
não se defina em uma época (ou para refletir todas 
as épocas e de maneira que o relacione, em síntese 
e essência, à explosão modernista da década de 20 
em suas repercussões mais profundas e interliga-
doras do passado e do futuro, no presente).

Local de depósito: Arquivo Nacional; Grupo Novo de 
Cinema e TV
nota: Prêmio de Melhor Produção e Melhor 
Linguagem Cinematográfica no Rio-Cine-Festival, 
RJ (1985). Melhor cenografia no Festival de Fortaleza, 
CE (1985). Participou do Festival de Cinema de 
Berlim, Alemanha (1987). Os dados do filme estão 
registrados da Cinemateca Brasileira e no Dicionário 
de filmes brasileiros: longa-metragem (2009).

39. 
Título: nAsciMEnTo PAiXão MorTE sEgunDo PiPiriPAu
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário
 Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 11min
Ano: 1988
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: José Adolfo Moura
Produção: Centro Audiovisual – Departamento de 
Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes – UFMG
sinopse: Homenagem ao criador do Presépio do 
Pipiripau: Raimundo Machado Azevedo

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Escola de 
Belas Artes – UFMG
nota: Este filme faz parte da dissertação de mestrado 
de José Adolfo Moura – USP. Os dados do filme estão 
registrados no Dicionário de filmes brasileiros: curta 
e média-metragem (2011).

40. 
Título: o sinAL DA cruZ
categoria: Episódio
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: o longa-metragem do qual este episódio 
faz parte possui 97min. A informação da duração 
específica do episódio não foi localizada.
Ano: 1989
Estado: RJ

Atuação do Barros: Montador

Diretor: Pedro Jorge de Castro
Produção: Jefferson de Albuquerque
sinopse: Reconta, de forma alegórica, a história 
do Brasil, abrangendo desde a colonização até a 
construção de Brasília.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Episódio 2 do documentário de longa-me-
tragem Brasília – A Última Utopia, composto de seis 
episódios e produzido por José Pereira. Outro título 
do filme: Sinal da Fé.

41.
Título: PArA o PErDão Dos PEcADos
categoria: Curta-metragem 
gênero: Ficção
Formato: 16mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 11min
Ano: 1993
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Marta Neves
Produção: Escola de Belas Artes – UFMG; Silviano 
José de Castro
sinopse: Estória da criação do mundo (parodiando 
a Bíblia) por um camelô (“Deus”); no sexto dia, ele 
cria o ser humano (uma menininha), que complicará 
todo esse “Gênesis”.

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG
nota: Os dados do filme estão registrados da 
Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

42.
Título: o cALor DA PELE
categoria: Longa-metragem 
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 81min
Ano: 1994
Estado: DF

Atuação do Barros: Montador

Diretor: Pedro Jorge de Castro
Produção: Animatógrafo Cinema e Vídeo
sinopse: A ação se passa na década de 50, se estende 
por aproximadamente dois meses e conta a história 
da relação de Américo com sua esposa (Mina) e suas 
afilhadas, Zélia e Neves. O enredo gravita em torno 
de duas locações básicas: a casa e a fábrica de 
tecelagem de Américo.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Melhor Atriz Coadjuvante para no Festival 
de Brasília, DF (1994). Os dados do filme estão 
registrados no Dicionário de filmes brasileiros: lon-
ga-metragem (2009).

43.
Título: iMAgEns DA AMÉricA LATinA
categoria: Vídeo
Formato: VHS
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 35min
Ano: 1996
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor
Diretor: José Tavares de Barros
Produção: Verbo Filmes
sinopse: Análise crítica pastoral, da Igreja Católica e 
teologia pastoral.

Local de depósito: Biblioteca da PUC Minas

44.
Título: o EX-Mágico DA TABErnA MinHoTA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Ficção
Formato: 16mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 34min
Ano: 1996
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Rafael Conde
Produção: Filmegraph Cinema e Vídeo; Patrícia Moran
sinopse: Baseado num conto do escritor Murilo 
Rubião, narra a estória inusitada de um mágico 
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nascido sem pais, infância ou juventude. Embaraçado 
com os próprios truques, na maioria involuntários, o 
mágico teima em, de todas as maneiras, livrar-se de 
sua mágica e de sua penosa existência.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Prêmio de Melhor Diretor, Melhor Roteiro e 
Melhor Ator no Festival de Brasília, DF (1996). Os 
dados do filme estão registrados no Dicionário de 
filmes brasileiros: curta e média-metragem (2011).

45.
Título: A HorA VAgABunDA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Ficção
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 17min
Ano: 1998
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Rafael Conde
Produção: Filmegraph Cinema e Vídeo, Patrícia 
Moran e Rafael Conde
sinopse:  Três jovens artistas na dúvida entre ficar ou 
partir para produzir sua arte.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Prêmio de Melhor Filme pelo Público; Prêmio 
Aquisição Canal Brasil e Estação Unibanco de 
Cinema no Festival Internacional de Curtas-Metra-
gens de São Paulo, SP (1998). Prêmio da Crítica de 
Melhor Filme; de Melhor Ator para André Brasil, pelo 
Júri Oficial no Festival de Brasília, DF (1998). Menção 
Honrosa do Júri Oficial no Festival de Stª Maria da 
Feira, Portugal (1998). Melhor Curta de Ficção no 
Festival do Recife, PE (1999). Melhor Filme pelo Júri 
Popular no Guarnicê de Cine-Vídeo, São Luís, MA 
(1999). Prêmio Especial ABD e CRJ no Festival In-
ternacional do Rio de Janeiro, RJ (1999). Os dados 
do filme estão registrados no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

46.
Título: cAsTigo
categoria: Curta-metragem
gênero: Documentário

Formato: 35mm
cor: Colorido e P&B
som: Sonoro
Duração: 10min
Ano: 2002
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador
Diretor: José Américo Ribeiro
Produção: Grupo Novo Cinema e TV; Maria Stella M. 
Ribeiro; José Américo Ribeiro
sinopse: Conta a história de duas irmãs, Stelinha e 
Ângela, relembrando os tempos vividos quinze anos 
atrás, quando ainda eram jovens e bonitas e fre-
quentavam as grandes festas do Iate Tênis Clube, 
onde Stelinha reinava como a “rainha do baile”. Os 
amores, as dúvidas, as paixões deixadas para trás, 
motivos de ressentimentos e desencontros.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Grupo 
Novo Cinema e TV
nota: Os dados do filme estão registrados no 
Dicionário de filmes brasileiros: curta e média-me-
tragem (2011).

47.
Título: DoM HELDEr cAMArA – EM BuscA DA 
ProFEciA
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 35mm
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 55min
Ano: 2002
Estado: DF

Atuação do Barros: Montador
Diretor: Érika Bauer de Oliveira
Produção: TV Cultura; TV Sesc/Senac
sinopse: Mostra os momentos mais marcantes da 
vida do religioso Dom Helder Câmara, um dos ideali-
zadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
– CNBB e arcebispo de Olinda e Recife.

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Os dados do filme estão registrados da 
Cinemateca Brasileira e no Dicionário de filmes 
brasileiros: curta e média-metragem (2011).

48.
Título: 70 X 7
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: Digital
cor: Colorido
som: Sonoro
Duração: 19min
Ano: 2005
Estado: MG

Atuação do Barros: Montador e Ator
Diretor: Josélia Santos
Produção: José Tavares de Barros
sinopse: O filme mostra José Tavares de Barros com 70 
anos, contracenando com sua neta, Marianna, de sete 
anos, na sua casa de campo, em Lagoa Santa, MG.

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

49.
Título: EscoLA DE VETErináriA – uFMg
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 16mm
cor: P&B
som: Sonoro
Duração: 10min
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor
Diretor: José Tavares de Barros
Produção: Escola de Belas Artes – UFMG
sinopse: Documentário sobre os vários projetos de-
senvolvidos na Escola de Veterinária da UFMG, e as 
linhas de trabalho adotadas pela Escola.

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG.

50.
Título: PEDrA FunDAMEnTAL
categoria: Curta-metragem 
gênero: Documentário
Formato: 16mm
cor: P&B
som: Sonoro
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor
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barros durante a mostra Internacionale d’arte Cinematografica  de veneza

barros dirigindo o filme “a Cerâmica do vale do Jequitinhonha”, 1975

barros com José américo Ribeiro na sala de montagem da escola de belas artes, UFmg 
trabalhando na restauração dos filmes de Igino bonfioli
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Diretor:  José Tavares de Barros
Produção: Escola de Belas Artes – UFMG

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG.

Tipo especial do acervo audiovisual

51.
Título: igino BonFioLi – ArTEsão Do cinEMA EM 
MinAs gErAis
gênero: Documentário
Formato: Slides (128 slides)
Ano: 1976
Estado: MG

Atuação do Barros: Diretor
Direção: José Tavares de Barros, Evandro Lemos da 
Cunha, Maria Beatriz M. de Almeida e José Américo 
Ribeiro
Produção: Escola de Belas Artes – UFMG

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG

5.
Título: sAMBA-cAnÇão
Ano: 2002
Diretor: Rafael Conde

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Agradecimento a José Tavares de Barros.

6.
Título: crÔnicAs DA ViDA
Ano: 2004
Diretora: Maria de Fátima Augusto

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Agradecimento a José Tavares de Barros.

7.
Título: TÍTuLo DE ProFEssor EMÉriTo DA uFMg
Ano: 2008

Local de depósito: Escola de Belas Artes da UFMG e 
Instituto Universo Cultural 
nota: Vídeo da solenidade da entrega do título de 
professor emérito a José Tavares de Barros, com 
a presença do reitor Ronaldo Tadeu Rocha, do 
ex- reitor Aluísio Pimenta, do diretor da Escola de 
Belas Artes Evandro José Lemos da Cunha e de Luiz 
Antônio Cruz Souza.

8.
Título: sALA DE cinEMA JosÉ TAVArEs DE BArros
Ano: 2012
Diretor: Alexandre Pimenta e Sávio Leite

Local de depósito: Sesc Palladium e Instituto 
Universo Cultural
nota: Documentário em homenagem a José 
Tavares de Barros, apresentado na inauguração 
da sala de cinema que leva o seu nome no Sesc 
Palladium.

9.
Título: ProgrAMA curTA cuLTurA
Diretor: TV Linhares

Local de depósito: TV Linhares e Instituto Universo 
Cultural 
nota: Homenagem do Cineclube Juparanã a José 
Tavares de Barros, com o depoimento do Barros.

EnTrEVisTAs concEDiDAs Por JosÉ TAVArEs DE 
BArros:

1.
Título: FEsTiVAL DE inVErno DA uFMg – coLETiVA 
coM coorDEnAÇão 
Ano: 1981
Entrevistado por: Rede Globo Minas – Jornal Hoje

Local de depósito: Crav – MG

2.
Título: BArros FALA soBrE o FiLME As Pontes de 
MAdison
Ano: 1996
Entrevistado por: Rede Globo Minas – Bom Dia Minas

Local de depósito: Rede Globo Minas e Instituto 
Universo Cultural

3.
Título: ProJETo MEMÓriA DA EscoLA DE BELAs 
ArTEs
Entrevistado por: Escola de Belas Artes da UFMG

Local de depósito: Instituto Universo Cultural e 
Escola de Belas Artes da UFMG
nota: Registro em áudio.

ProgrAMAs DE TELEVisão:

1.
Título: curTA MinAs
Formato: Digital, Cor
Duração: 29min
Ano: 2003
Estado: MG
Atuação do Barros: crÍTico DE cinEMA
Emissora: Rede Minas

Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
Rede Minas
nota: Especial Cinema Iraniano, exibido em 8 mar. 
2003.

2.
Título: curTA MinAs
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Cena de “70x7”, 2005

FiLMEs ou rEgisTros AuDioVisuAis coM MEnÇão 
HonrosA ou ciTAÇão nos AgrADEciMEnTos Ao 
ProFEssor BArros: 

1.
Título: AViso Aos nAVEgAnTEs
Ano: 1950
Diretor: Watson Macedo

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Censurado em 8 fev. 1965, com 1.620 metros 
na cópia em 16mm, o trailer foi censurado em 9 
jan. 1956 com 90 metros e 8 cópias. Foi restaurado 
atendendo a uma iniciativa do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro. Agradecimento a José 
Tavares de Barros.

2.
Título: A JAngADA
Ano: 1973
Diretor: Roland Henze

Local de depósito: Cinemateca Brasileira (só o som)
nota: José Tavares de Barros é citado quanto criou 
com Roland Henze o Cine Clube de Cinema de Nova 
Friburgo, RJ, em 1959. Os dados do filme estão 
registrados da Cinemateca Brasileira e o som do 
filme armazenado na Cinemateca.

3.
Título: EnconTro DE ArTE EM ouro PrETo
Ano: 1979
Diretor: Raimundo Bandeira de Melo

Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Agradecimento a José Tavares de Barros.

4.
Título: PÉ nA cAMinHADA
Ano: 1987
Diretor: Conrado Berning

nota: Melhor filme do Terceiro Mundo no Festival de 
Mannheim (1987). Agradecimento ao Barros. Os dados 
do filme estão registrados da Cinemateca Brasileira.
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Formato: Digital, Cor
Duração: 30min
Ano: 2003
Estado: MG
Atuação do Barros: Crítico de Cinema 
Emissora: Rede Minas

Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
Rede Minas
nota: Especial Cinema Iraniano, exibido em 13 mar. 
2003.

3.
Título: curTA MinAs
Formato: Digital, Cor
Duração: 30min
Ano: 2006
Estado: MG

Atuação do Barros: Crítico de Cinema
Emissora: Rede Minas

Local de depósito: Instituto Universo Cultural – Rede 
Minas
nota: Pioneirismo no cinema, exibido em 11 ago. 2001.

4.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 25min
Ano: 2006
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

5.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 26min
Ano: 2008
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

6.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 25min
Ano: 2008
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

7.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 7min
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

8.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 9min
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

9.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 10min
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte 

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

10.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor

Duração: 12min
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural

11.
Título: sALA DE cinEMA
Formato: Digital, Cor
Duração: 23min
Estado: MG

Atuação do Barros: Apresentador
Emissora: TV Horizonte

Local de depósito: Instituto Universo Cultural
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Programa sala de Cinema, tv Horizonte
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aRtIgo:

4.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Revista de Cultura Cinemato-
gráfica
Título: FEsTiVAL Do cinEMA LATino-AMEricAno 
EM sEsTri LEVAnTE
Função: Autor
Ano: 1962
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Revista de Cultura Cinematográfica, v. 5, n. 
32, p. 27-38, maio-ago. 1962 – Festival na Itália.

5.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Revista de Cultura Cinemato-
gráfica
Título: BrAsiL LEVA cinEMA A sEsTri LEVAnTE
Função: Autor
Ano: 1963
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Revista de Cultura Cinematográfica, v. 6, n. 
35, p. 69-75, maio-ago. 1963 – Festival na Itália.

6.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Filme Cultura
Título: A ABorDAgEM crÍTicA Do FiLME
Função: Autor
Ano: 1976
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Filme Cultura, n. 22, p. 83-9, jul-.set. 1976. 
O Instituto Universo possui o original deste artigo.

7.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Minas Gerais – Suplemento 
Literário

AcErVo ProDuZiDo PELo ProFEssor BArros

anaIs:

1.
Tipo de Material: Anais 
nome do Material: Seminário sobre a Cultura 
Mineira
Título: soBrE o cinEMA MinEiro
Função: Autor
Ano: 1980
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Anais: período contemporâneo. Belo Horizonte: 
Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, 1980.

2.
Tipo de Material: Anais
nome do Material: Simpósio de Literatura 
Comparada
Título: BorgEs E o cinEMA
Função: Autor
Ano: 1987
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 1987, p. 345-353.

aPostIla:

3.
Tipo de Material: Apostila
Título: curso DE cinEMA BrAsiLEiro: HisTÓriA, 
Visão crÍTicA, suA insErÇão no cinEMA MunDiAL
Função: Autor
Ano: 1969
Local de depósito: Instituto Universo Cultural

aCeRvo bIblIogRáFICo

Os dados são apresentados em ordem alfabética por tipo de material bibliográfico e cada tipo por ordem 
cronológica. Os títulos que não apresentarem todos os itens de informações se devem ao fato de que esses 
dados não foram obtidos até a data do encerramento desta pesquisa. 

Título: TorMEnTA: uM FiLME MinEiro Dos Anos 30
Função: Autor
Ano: 1978 
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Ano XIII, n. 639, dez. 1978. Texto em Word, 
enviado por Carlos Alberto Mattos.

8.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Filme Cultura
Título: A HorA E VEZ DE AugusTo MATrAgA
Função: Autor
Ano: 1979
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Filme Cultura, n. 33, p. 74-8, maio 1979.

9.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: MinAs: DiFicuLDADEs E ProJETos EM 
FunÇão Do PoLo MinEiro
Função: Autor
Ano: 1980
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Jornal da Jornada, n. 4, p. 17, set. 1980.

10.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: DEZ JornADAs DE cinEMA Por uM MunDo 
MAis HuMAno
Função: Autor
Ano: 1981
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Jornal da Jornada, n. 5, p. 3-4, set. 1981.

11.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: cinEMA BrAsiLEiro, PEsQuisA E cuLTurA
Função: Autor
Ano: 1983
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Jornal da Jornada, n. 7, p. 21-2, set. 1983.

12.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Filme Cultura
Título: MAuro ViVo

Função: Autor
Ano: 1984
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Filme Cultura, n. 44, p. 114, abr.-ago. 1984. 
Artigo sobre Humberto Mauro.

13.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Filme Cultura
Título: rEAPArEcE EM MinAs o BrAÇo DirEiTo DE 
cEnDrArs
Função: Autor
Ano: 1985
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Um filme 100% brasileiro – Filme Cultura, n. 
45, p. 70-4, mar. 1985.

14.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Título: curso DE cinEMA: sonHo AnTigo DA uFMg
Função: Autor
Ano: 1986
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim do CPCB, n.12, p. 3, 1986.

15.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Título: A rEcuPErAÇão Do FiLME MinAs AnTigA
FunÇão: AuTor
Ano: 1986
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim do CPCB, n.12, p. 7, 1986. 

16.

Tipo de Material: Artigo

Título: BrEVE HisTÓriA DA rEcuPErAÇão DE 

MinAs AnTigA

Função: Autor

Ano: 1986

Local de depósito: Cinemateca Brasileira

nota: Belo Horizonte, 1986. 4 p. 

17.

Tipo de Material: Artigo

nome do Material: Filme Cultura
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Título: Do riTuAL DE ABErTurA à EMoÇão Dos 

sEriADos

Função: Autor

Ano: 1986

Local de depósito: Cinemateca Brasileira

nota: Filme Cultura, n. 47, p. 90-1, ago. 1986.

18.

Tipo de Material: Artigo

nome do Material: Filme Cultura

Título: THE BrAZiLiAn cinEMA

Função: Autor

Ano: 1987

Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG

19.

Tipo de Material: Artigo

nome do Material: Caderno de Crítica

Título: AMAr: VErBo TrAnsiTiVo ou inTrAnsiTiVo

Função: Autor

Ano: 1987

Local de depósito: Cinemateca Brasileira

nota: Caderno de Crítica, n. 4, p. 31-4, set. 1987.

20.

Tipo de Material: Artigo

nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia

Título: EnTEnDiMEnTo EnTrE os PoVos

Função: Autor

Ano: 1987

Local de depósito: Cinemateca Brasileira

nota: Jornal da Jornada, p. 2, set. 1987.

21.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Caderno de Crítica
Título: A PrEsEnÇA inQuiETAnTE DE DrácuLA
Função: Autor
Ano: 1988
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Caderno de Crítica, n. 5, p. 59-62, maio 1988.

22.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Diário da Tarde
Título: cinEMA BrAsiLEiro
Função: Autor
Ano: 1988
Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG – 

Ano: 1996
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: OCIC Brasil Notícias, n. 5, p. 3-4, ago. 1996.

28.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Cinemais
Título: VAsTAs sEMELHAnÇAs E ProFunDAs 
DiFErEnÇAs
Função: Autor
Ano: 1997
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Cinemais, n. 6, p. 149-169, jul.-ago. 1997. 
Vidas secas, de Graciliano Ramos.

29.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Cinemais
Título: MEMÓriA E cinEMA
Função: Autor
Ano: 2000
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Cinemais, n. 23, p. 69-88, maio-jun. 2000. 
Tapera revolvida; Guardados; Bonfioli o fazedor 
de fitas; Elementos; Anos 60 cinema do possível; 
Menino que trocou a bicicleta pelo cinema, O; Outra 
face do cinema mineiro, A; Salas filme; Produzir em 
Minas; Sexo-verdade.

30.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: noTA soBrE uMA PAiXão
Função: Autor
Ano: 2002
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Jornal da Jornada, p. 8, set. 2002.

31.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: uMA JAngADA nA BAHiA
Função: Autor
Ano: 2003
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Jornal da Jornada, p. 11, set. 2003 – Troféu 
Jangada; OCIC, Brasil; Prêmio.

Instituto Universo Cultural
nota: Jornal Diário da Tarde, Caderno 2, p. 13,  jun. 
1988.

23.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Cine & Médios
Título: conDicionEs DE ProDucciÓn En AMÉricA 
LATinA
Função: Autor
Ano: 1989
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Cine & Médios, v. 10, n. 5/6, p. 11, dic.1988-e-
ne. 1989 - Bruxelas.

24.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: uM oLHAr soBrE A JornADA
Função: Autor
Ano: 1995
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Jornal da Jornada, p. 4, set. 1995.

25.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: OCIC Brasil Notícias
Título: uMA VocAÇão PArA o cinEMA
Função: Autor
Ano: 1996
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: OCIC Brasil Notícias, n. 3, p. 1, mar. 1996 – 
Cosme Alves Neto.

26.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: OCIC Brasil Notícias
Título: ProgrAMA DE AÇão
Função: Autor
Ano: 1996
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: OCIC Brasil Notícias, n. 5, p. 1, ago. 1996.

27.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: OCIC Brasil Notícias
Título: iii sEMinário DE AnáLisE E crÍTicA Do 
VÍDEo PAsTorAL
Função: Autor
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com uma edição semanal. O Instituto Universo 
Cultural possui alguns exemplares originais.

36.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: uMA JornADA DE 25 Anos
Função: Autor
Ano: 2009
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Jornal da Jornada, v. 31, n. 31, p. 22, set. 2009.

37.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Caderno de Pesquisa – CPCB
Título: TorMEnTA: uM FiLME MinEiro Dos Anos 30
Função: Autor
Ano: 2010
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
Arquivo Nacional
nota: Texto publicado originalmente no Suplemento 
Literário do Jornal Minas Gerais, em 30 dez. 1978, e 
atualizado ortograficamente em 2009.

38.
Tipo de Material: Artigo
Título: cinEMA
Função: Autor
Local de depósito: Instituto Universo Cultural

boletIm:

39.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1973
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
CPCB
nota: Boletim n. 2, nov. 1973. Texto original em 
Word, editado pelo Barros. Textos enviados por 
Carlos Alberto Mattos.

40.
Tipo de Material: Boletim

32.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Horizonte
Título: A cuLTurA DA iMAgEM
Função: Autor
Ano: 2004
Local de depósito: Biblioteca PUC Minas – Biblioteca 
da Faculdade Jesuítas – Instituto Universo Cultural 
nota: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da 
Religião da PUC Minas. O Instituto Universo Cultural 
uma cópia eletrônica deste artigo.

33.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal no Meio de Nós
Função: Autor
Ano: 2000 a 2004
Local de depósito: Memorial Arquidiocese de BH
nota: Na segunda fase deste projeto será feito o le-
vantamento de todos os artigos escritos pelo Barros. 
O Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte possui 
todos os jornais originais encadernados, mas não 
estão digitalizados e ou catalogados.

34.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Arquidiocese em Notícia
Função: Autor
Ano: 1994 a 2006
Local de depósito: Memorial Arquidiocese de BH
nota: Na segunda fase deste projeto será feito 
o levantamento de todos os artigos escritos 
pelo Barros. O Memorial da Arquidiocese de Belo 
Horizonte possui todos os jornais originais en-
cadernados, mas não estão digitalizados e ou 
catalogados.

35.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Opinião
Função: Autor
Ano: 1994 a 2008
Local de depósito: Memorial Arquidiocese de BH
nota: Na segunda fase deste projeto será feito o le-
vantamento de todos os artigos escritos pelo Barros. 
O Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte possui 
todos os jornais originais encadernados, mas não 
estão digitalizados e ou catalogados. A estimativa é 
de que tenham sido escritos 670 artigos para o jornal, 
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Função: Editor e Apresentador
Ano: 1983
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 8, jun. 1983. Texto original em 
Word, editado pelo Barros. Textos enviados por 
Carlos Alberto Mattos.

45.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1983
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB; 
Cinemateca Brasileira
nota: Boletim n. 9, dez. 1983. Texto original em 
Word, editado pelo Barros – presidente do CPCB. 
Texto enviado por Carlos Alberto Mattos. O Instituto 
Universo possui um original deste boletim.

46.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Informativo Demec – MG
Título: PALAVrAs DE DEsPEDiDA
Função: Apresentador
Ano: 1983
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim n. 24, abril, maio-jun. 1983. Barros 
também é citado como delegado da Demec / MEC.

47.
Tipo de Material: Boletim 
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1984
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 10, dez. 1984. Texto original em 
Word, editado pelo Barros – presidente do CPCB. 
Texto enviado por Carlos Alberto Mattos. O Instituto 
Universo possui um original deste boletim.

48.
Tipo de Material: Boletim 
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Título: o QuE É o cEnTro DE PEsQuisADorEs DE 
cinEMA BrAsiLEiro?
Função: Editor e Apresentador

nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1974
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 3, abr. 1974. Texto original em 
Word, editado pelo Barros. Textos enviados por 
Carlos Alberto Mattos. 

41.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1974
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 4, out. 1974. Texto original em 
Word, editado pelo Barros. Textos enviados por 
Carlos Alberto Mattos. 

42.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1975
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
CPCB – Cinemateca Brasileira
nota: Boletim n. 5, out. 1975. Texto original em 
Word, editado pelo Barros. Texto enviado por Carlos 
Alberto Mattos.

43.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Autor
Ano: 1976
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB; 
Cinemateca Brasileira
nota: Boletim n. 6, set. 1976. Texto original em 
Word, editado pelo Barros. Textos enviados por 
Carlos Alberto Mattos.

44.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
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Função: Autor
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim, ano VII, n. 16, 1984. O Instituto Universo 
Cultural possui este boletim em formato eletrônico.

Catálogo:

53.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Cinemateca Brasileira
Título: coLEÇão DE rEcorTEs Do suPLEMEnTo 
LiTErário DE o EsTADo DE são PAuLo soBrE 
cinEMA EsTrAngEiro
Função: Autor Secundário
Ano: 1963
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: 18 recortes sobre o cinema no Canadá, 
Iugoslávia, Itália, França e Argentina.

54.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Cinemateca Brasileira
Título: coLEÇão DE rEcorTEs Do suPLEMEnTo 
LiTErário DE o EsTADo DE são PAuLo soBrE 
cinEMA EsTrAngEiro
Função: Autor Secundário
Ano: 1963
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: 23 recortes sobre o cinema na Suécia, África, 
França e Polônia.

55.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Cinemateca Brasileira
Título: coLEÇão DE rEcorTEs Do suPLEMEnTo 
LiTErário DE o EsTADo DE são PAuLo soBrE 
cinEMA EsTrAngEiro
Função: Autor Secundário
Ano: 1964
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: 26 recortes sobre o cinema nos Estados 
Unidos, Argentina, França, Itália e Suécia.

56.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Festival de Inverno – UFMG

Ano: 1984
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 10, dez. 1984, p. 3-5. Texto original 
em Word, editado pelo Barros – presidente do 
CPCB. Texto enviado por Carlos Alberto Mattos. O 
Instituto Universo possui um original deste boletim.

49.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1985
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 11, jan. 1985. Texto original em 
Word, editado pelo Barros – Presidente do CPCB. 
Texto enviado por Carlos Alberto Mattos.

50.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1986
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
CPCB – Escola de Belas Artes / UFMG
nota: Boletim n. 12, ago. 1986. Na Apresentação, 
p. 2, Barros fala sobre o “Ensino de cinema”. Texto 
original em Word, editado pelo Barros – presidente 
do CPCB. Texto enviado por Carlos Alberto Mattos. 
Boletim original na EBA / UFMG e no Instituto 
Universo Cultural.

51.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim do Centro de Pesquisa-
dores do Cinema Brasileiro
Função: Editor e Apresentador
Ano: 1987
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – CPCB
nota: Boletim n. 13, jan. 1985. Texto original em 
Word, editado pelo Barros – Presidente do CPCB. 
Texto enviado por Carlos Alberto Mattos.

52.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim da OCIC – Organização 
Católica Internacional de Cinema
Título: AMErÍnDiA

Função: Apresentador
Ano: 2009
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: São Luís, 2009. 114 p. il.

62.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Cinemateca Brasileira
Título: coLEÇão DE PrEss rELEAsEs, AnÚncios E 
FoLHETos DE FiLMEs DE syLVio BAck
Função: Autor Secundário
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Conteúdo: convite de Rádio Auriverde, a FEB 
na Itália; convite e press de A Babel da Luz; car-
tão-postal e press-sheet e press release de Guerra 
do Brasil; press e artigo de José Tavares de Barros 
de A Guerra dos Pelados; press release e cartão 
promocional de Lost Zweig; capa de fita de vídeo 
de O Autorretrato de Bakun; cartão promocional de 
Cruz e Souza, o Poeta do Desterro.

63.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Cinemateca Brasileira
Título: coLEÇão DE rEcorTEs DE JornAis E 
rEVisTAs soBrE cinEMA MinEiro: 1976-1980
Função: Organizador
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Conteúdo: Cinema nas décadas de 20 e 30; 
Cinema mineiro da década de 70; Fechamento de 
cinemas; Várias notas sobre cinema; Cinema mineiro: 
pioneiros; Produtora Grupo Novo de Cinema e TV; 
Schubert Magalhães; José Tavares de Barros; José 
Silva; Clementino Dotti; Mauricio Gomes Leite; Luiz 
Renato Brescia; Igino Bonfioli; Tormenta.

dIsseRtaÇÃo de mestRado:

64.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: o cÓDigo E o TEXTo: DA TEoriA Do cinEMA 
à AnáLisE Do FiLME TEnDA Dos MiLAgrEs, DE 
nELson PErEirA Dos sAnTos
Função: Autor
Ano: 1980
Local de depósito: Cinemateca Brasileira; Instituto 
Universo Cultural; Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado apresentada à 

Título: 13º FEsTiVAL DE inVErno
Função: Apresentador e Coordenador do Festival
Ano: 1979
Local de depósito: Escola de Belas Artes / UFMG – 
Instituto Universo Cultural

57.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Catálogo Geral do Rio Cine 
Festival
Função: Apresentador
Ano: 1986
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Boletim com 100 p. il.

58.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Jornada Internacional de Cinema 
na Bahia
Título: 25 Anos DE sonHo E LuTA: cATáLogo co-
MEMorATiVo Dos 25 Anos
Função: Autor Secundário
Ano: 1998
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Editor Guido Araújo. Salvador, 1998. 66 p. Jornal il.

59.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Festival Guarnicê de Cinema
Função: Autor Secundário
Ano: 2007
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: São Luís, 2007. 175 p. il.

60.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Título: cArTA DE ouro PrETo 2007: DirETriZEs 
EMErgEnciAis PArA criAÇão DE noVAs PoLÍTicAs 
PÚBLicAs DE PrEsErVAÇão
Função: Autor Secundário
Ano: 2008
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 3ª CineOP

61.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Festival Guarnicê de Cinema
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Escola de Belas Artes da UFMG, sob orientação do 
prof. dr. Hugo César da Silva Tavares. Inclui biblio-
grafia. 189 p.

65.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: coMo sE EXPrEssA A LinguAgEM cinEMA-
TográFicA
Função: Orientador
Ano: 1988
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Camilo de 
Souza Filho apresentada à Escola de Belas Artes 
da UFMG. 129 p.

66.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: o DocuMEnTário E o FiLME DE FicÇão: rE-
LATiViZAnDo As FronTEirAs
Função: Orientador
Ano: 1997
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Anna Karina 
Castanheira apresentada à Escola de Belas Artes da 
UFMG. 111 p.

67.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: o FiLME DEnTro Do FiLME: A METALinguA-
gEM no cinEMA
Função: Orientador
Ano: 1997
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Ana Lúcia 
Andrade apresentada à Escola de Belas Artes da 
UFMG. 211 p.

68.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: o ProcEsso DE rEALiZAÇão Do DEsEnHo 
AniMADo cAsTELos DE VEnTo, ou curTA-ME-
TrAgEM E cinEMA DE AniMAÇão, ou AinDA, LiVro 
DE cuLináriA o AniMADor iniciAnTE
Função: Orientador 
Ano: 1997
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Tânia Cristina 
Cançado Anaya apresentada à Escola de Belas Artes 
da UFMG. 139 p.

Título: A EXPEriênciA Do cinEMA EM BELo 
HoriZonTE
Função: Apresentador
Ano: 1995
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Exposição da Fundação Clóvis Salgado – Sala 
Humberto Mauro – 25 nov.-3 dez. 1995.

lIvRo:

74.
Tipo de Material: Livro
Título: curso DE cinEMA: soB os AusPÍcios Do 
DEPArTAMEnTo cuLTurAL DA rEiToriA DA uFMg, 
sEnDo MAgnÍFico rEiTor E ProFEssor ALuÍsio 
PiMEnTA
Função: Autor e Organizador
Ano: 1964
Local de depósito: Instituto Universo Cultural

75.
Tipo de Material: Livro
Título: curso DE cinEMA BrAsiLEiro: HisTÓriA, 
Visão crÍTicA suA insErÇão no cinEMA MunDiAL
Função: Autor
Ano: 1969
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG – 
Instituto Universo Cultural
nota: Belo Horizonte: Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social.

76.
Tipo de Material: Livro
Título: MinAs gErAis, EnsAios DE FiLMogrAFiA
Função: Apresentador
Ano: 1983
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Autoria de Márcio da Rocha Galdino. Belo 
Horizonte: Editora Comunicação, 430 p. il.

77.
Tipo de Material: Livro 
Título: syLVio BAck: FiLMEs nouTrA MArgEM
Função: Autor Secundário
Ano: 1992
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura, 158 p. il.

69.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: A EXPrEssão E rEcEPÇão Do PEnsAMEnTo 
AnALÓgico/METAFÓrico ATrAVÉs DA AniMAÇão
Função: Co-orientador
Ano: 2003
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Maurício Silva 
Gino apresentada ao Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – Cefet-MG. 149 p.

70.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: o rEgisTro iniciAL Do DocuMEnTário 
MinEiro: igino BonFioLo E ArisTiDEs JunQuEirA
Função: Co-orientador
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Alexandre 
Pimenta apresentada à Escola de Belas Artes da 
UFMG. 222 p.

71.
Tipo de Material: Dissertação de Mestrado
Título: DogMA 95: TuDo É AngÚsTiA
Função: Co-orientador
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Dissertação de mestrado de Sávio Leite e Silva 
apresentada à Escola de Belas Artes da UFMG. 128 p.

FolHeto:

72.
Tipo de Material: Folheto 
Título: cinEMA DE McLArEn
Função: Autor
Ano: 1970
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG – 
Instituto Universo Cultural
nota: Belo Horizonte, Embaixada do Canadá, UFMG, 
1970, 16 p.

73.
Tipo de Material: Folheto
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Título: A MonTAgEM cinEMATográFicA E A LÓgicA 
DAs iMAgEns
Função: Apresentador
Ano: 2004
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: São Paulo: Annablume, 147 p. 

82.
Tipo de Material: Livro
Título: MÍDiAs: cHAncE PArA o EVAngELHo
Função: Tradutor
Ano: 2005
Local de depósito: Biblioteca da Faculdade Jesuítas
nota: Belo Horizonte, 327 p.

83.
Tipo de Material: Livro
Título: MEMÓriA DA MEMÓriA: uMA HisTÓriA 
Do cEnTro DE PEsQuisADorEs Do cinEMA 
BrAsiLEiro
Função: Autor Secundário
Ano: 2006
Local de depósito: Cinemateca Brasileira e Instituto 
Universo Cultural
nota: CPCB: Memória de Pesquisa e Pesquisadores: 
José Tavares de Barros, 152 p. il.

84.
Tipo de Material: Livro
Título: criADorEs DE iMAgEns crisTãs: 20 Anos 
DE HisTÓriA
Função: Organizador
Ano: 2007

78.
Tipo de Material: Livro
Título: LA rEALiDAD iMAginADA: EL ViDEo En 
AMÉricA LATinA
Função: Coordenador
Ano: 1994
Local de depósito: Biblioteca PUC Minas – Biblioteca 
da Belas Artes – UFMG
nota: Bogotá, 205p.

79.
Tipo de Material: Livro
Título: iMAgEns DA AMÉricA LATinA
Função: Organizador e Tradutor
Ano: 1997
Local de depósito: Biblioteca PUC Minas – Biblioteca 
Central UFMG
nota: OCIC, 142 p.

80.
Tipo de Material: Livro
Título: o cinEMA EM BELo HoriZonTE: Do cinE-
cLuBisMo à ProDuÇão cinEMATográFicA nA 
DÉcADA DE 60
Função: Autor do Prefácio
Ano: 1997
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Autoria de José Américo Ribeiro. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 396 p. il. 

81.
Tipo de Material: Livro

Faculdade de Teologia.
RelatÓRIo:

89.
Tipo de Material: Relatório
Título: LE cinÉMA, unE MArcHAnDisE PAs coMME 
LEs AuTrEs?
Função: Autor Secundário
Ano: 2001
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: O cinema, uma mercadoria como qualquer 
outra na América Latina. Capítulo 4, escrito pelo 
Barros. Paris, jul. 2001.

90.
Tipo de Material: Relatório
Título: ProJETo cinEMA nA EscoLA: rELATo DE 
uMA EXPEriênciA
Função: Apresentador
Ano: 1982
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Belo Horizonte. Barros também é citado 
como delegado da Demec / MEC.

RoteIRo de CInema:

91.
Tipo de Material: Roteiro de Cinema
Título: uM cErTo MiguiLiM
Função: Autor
Ano: 1978
Local de depósito: Instituto Universo Cultural e 
Cinemateca Brasileira
nota: Trata-se de um longa-metragem que não 
chegou a ser filmado.

tese de doUtoRado:

92.
Tipo de Material: Tese de Doutorado
Título: A iMAgEM DA PALAVrA: TEXTo LiTErário E 
TEXTo FÍLMico
Função: Autor
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 

Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Biblioteca 
da Faculdade Jesuítas
nota: OCIC – Signis: Textos de Conrado Berning e 
outros. Belo Horizonte, 176 p.

manUsCRIto:

85.
Tipo de Material: Manuscrito
Título: cinEMA: uMA cArrEirA uniVErsiTáriA
Função: Autor
Ano: 1983
Local de depósito: Biblioteca Belas Artes – UFMG
nota: Belo Horizonte, 76 pag.

86.
Tipo de Material: Manuscrito
Título: Discurso Do ProFEssor JosÉ TAVArEs DE 
BArros
Função: Autor
Ano: 2008
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Discurso de José Tavares de Barros no 
recebimento do título de Professor Emérito da 
Escola de Belas Artes da UFMG.

87.
Tipo de Material: Manuscrito
Título: rEVisão DA HisTÓriA Do cinEMA
Função: Autor
Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG; 
Instituto Universo Cultural

monogRaFIa:

88.
Tipo de Material: Monografia
Título: A igrEJA E os MEios DE coMunicAÇão no 
DocuMEnTo conciLiAr inTEr MiriFicA
Função: Orientador
Ano: 2002
Local de depósito: Instituto Universo Cultural; 
Biblioteca da Faculdade Jesuítas
nota: Aluno: Davi Silva. Belo Horizonte, Centro 
de Estudos Superiores da Companhia de Jesus – 
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nota: Cita Barros e seu filme, A Cerâmica do Vale do 
Jequitinhonha.
5.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “ALELuiA, grETcHEn, ou A HorA EM QuE 
nEM TuDo É PornocHAncHADA no cinEMA 
BrAsiLEiro”
Ano: 1976
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o trabalho do Barros.

6.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal do Brasil
Título: “iX FEsTiVAL DE BrAsÍLiA”
Ano: 1976
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros e seu filme, A Cerâmica do Vale do 
Jequitinhonha.

7.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal do Brasil
Título: “XicA DA siLVA VEncE FEsTiVAL”
Ano: 1977
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros e seu filme, A Cerâmica do Vale do 
Jequitinhonha.

8.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “JosÉ TAVArEs DE BArros: o cinEMA É 
uMA EscoLA”
Ano: 1977
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Entrevista do Barros.

9.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal A União
Título: “uMA EXPosiÇão DE 8 HorAs”
Ano: 1977
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros como crítico de Cinema, jornal de 
João Pessoa, Paraíba.

10.

Biblioteca da Escola de Letras – UFMG
nota: Tese de doutoramento do Barros apresentada 
ao Curso de Pós-Graduação em Letras da UFMG, 
para obtenção do grau de doutor em Literatura 
Comparada. Orientadora: Letícia Malard. Com 
dedicatória a José Américo.

TÍTuLos coM HoMEnAgEns ou ciTAÇõEs Ao 
ProFEssor BArros

aRtIgo:

1.
Tipo de Material: Artigo 
nome do Material: Tribuna do Interior
Título: “coMissão VEriFicADorA Do cFE EM 
cAMPo Mourão”
Ano: 1974
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Campo Mourão – Paraná. Cita Barros como 
membro da Comissão.

2.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “FiLME”
Ano: 1974
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o filme do Barros, Universidade Integrada.

3.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal do Brasil
Título: “FiLME MosTrA cErÂMicA DE VALE 
MinEiro”
Ano: 1975
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros e seu filme, A Cerâmica do Vale do 
Jequitinhonha.

4.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal do Brasil
Título: “’rEi DA noiTE’ ABrE FEsTiVAL DE BrAsÍLiA”
Ano: 1976
Local de depósito: Instituto Universo Cultural

Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “FEsTiVAL DE inVErno”
Ano: 1979
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como coordenador do Festival 
de Inverno de Ouro Preto da UFMG.

11.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “nosso cinEMA: PrEMiADos”
Ano: 1979
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita a premiação do Giramundo, filme dirigido 
por Barros.

12.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “ToDA A ProgrAMAÇão Do FEsTiVAL DE 
inVErno EsTá AQui”
Ano: 1979
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o seminário coordenado pelo Barros.

13.
Tipo de Material: Artigo 
nome do Material: Jornal Minas Gerais 
Ano: 1979
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Suplemento Literário, ano XIII, n. 647, fev. 
1979. Barros é citado em vários artigos de vários 
autores. Texto em Word, enviado por Carlos 
Alberto Mattos.

14.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “BArBAcEnA E sEus Loucos VirA FiLME 
PArA EXiBiÇão no PAÍs”
Ano: 1980
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como montador do filme Nos Porões 
da Loucura, como coordenador do Festival de Inverno 
de Ouro Preto e um dos maiores experts em cinema.

15.
Tipo de Material: Artigo
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uBErABA”
Ano: 1981
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como delegado regional do MEC.

21.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “MEc rEALiZA EnconTro rEgionAL EM 
MinAs E AssEgurA rEcursos”
Ano: 1982
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como delegado regional do MEC.

22.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Última Hora
Título: “AsoMBrAn rEsuLTADos DE uMA EncuEsTA”
Ano: 1989
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Artigo de jornal de Havana, Cuba, cita Barros.

23.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Última Hora
Título: “EnTrEgA DE PLAcA A BArros”
Ano: 1989
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Barros recebe placa de homenagem.

24.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Última Hora
Título: “LA orgAniZAciÓn cATÓLicA DEL cinE, 
sEgÚn JosÉ TAVArEs”
Ano: 1989
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Entrevista do Barros em La Paz, Bolívia. OCIC.

25.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Última Hora
Título: “ocic APoyArá EncuEnTros LATino 
AMEricAnos DE VÍDEo”
Ano: 1989
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros como presidente da OCIC. La Paz, 
Bolívia.

nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “coMEÇou o curso PArA roTEirisTA”
Ano: 1980
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Curso de roteiro promovido pela Associação 
Mineira dos Produtores Cinematográficos, cita o 
Barros como delegado do MEC.

16.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “FEsTiVAL DE inVErno VAi à PrAÇA PArA 
EnVoLVEr o grAnDE PÚBLico”
Ano: 1980
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como coordenador do Festival 
de Inverno de Ouro Preto da UFMG.

17.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “uFMg VAi AnALisAr EM JuLHo A HisTÓriA 
DEssEs TrEZE Anos”
Ano: 1980
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como coordenador do Festival 
de Inverno de Ouro Preto da UFMG.

18.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal da Manhã
Título: “DELEgADo Do MEc – Mg”
Ano: 1981
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como delegado regional do MEC.

19.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal da Manhã
Título: “EnconTro DE insTiTuiÇõEs DE Ensino 
suPErior”
Ano: 1981
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como delegado regional do MEC.

20.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “Ensino suPErior TEVE sEMinário EM 

Título: “VÍDEo FÓruM ProMoVE cicLo DE FiLMEs”
Ano: 1998
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros como animador e coordenador do 
Vídeo Fórum.

32.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “PEsQuisA E ProDuÇão no cinEMA”
Ano: 1999
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como professor do curso 
Memória e Cinema, promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Fapemig.

33.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal O Tempo
Título: “FiLME EM MinAs PrEsTigiA EXPEriEnTEs”
Ano: 2005
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros como crítico de Cinema.

34.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Catálogo da Mostra CineBH
Título: “PErcurso HisTÓrico DA ProDuÇão ci-
nEMATográFicA EM MinAs gErAis”
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Artigo de José Américo Ribeiro em que Barros é 
citado como um dos sócios do Grupo Novo de Cinema 
e TV. Belo Horizonte, out.-nov., p. 36-43.

35.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Catálogo da Mostra CineBH
Título: “A cEnA MinEirA nos 110 Anos DA cinEMA-
TogrAFiA MinEirA”
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Belo Horizonte, out.-nov., p. 50-55. Barros 
recebeu homenagem concedida ao Centro e Pes-
quisadores do Cinema Brasileiro. 

36.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Catálogo da Mostra CineBH

26.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Última Hora
Título: “EnTrEgA DE PrêMios DEL FEsTiVAL LLAMA 
DE PLATA”
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Barros recebe placa de homenagem. La Paz, 
Bolívia.

27.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Última Hora
Título: “PrEsiDEnTE DE ocic – AL, sE rEFiErE A 
nuEsTro VÍDEo”
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural 
nota: Cita Barros como presidente da OCIC. La Paz, Bolívia.

28.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Boletim da OCIC – Organização 
Católica Internacional de Cinema
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim ano VII, n. 16, 1984. Barros é citado 
como Presidente da OCIC América Latina. Eleito 
membro do Conselho Fiscal do OCIC e autor do 
artigo “Ameríndia”. 

29.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Hoje em Dia
Título: “EM BuscA DAs AnTigAs ‘iMAgEns DE MinAs’”
Ano: 1996
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Entrevista com José Tavares de Barros

30.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal O Tempo
Título: “os BAsTiDorEs Do cinEMA”
Ano: 1997
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Reportagem de capa, com foto do Barros. 
Caderno Magazine.
31.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal O Tempo
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41.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “EM noME Dos VALorEs HuMAnos”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita as contribuições do Barros para o 
pensamento cinematográfico brasileiro.

42.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Hoje em Dia
Título: “ProFEssor JosÉ TAVArEs DE BArros”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Artigo do ex-reitor Aluísio Pimenta sobre Barros.

43.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Opinião
Título: “HoMEnAgEM”
Ano: 2009
Local de depósito: Biblioteca da Faculdade Jesuítas 
– Memorial Arquidiocese de BH – Instituto Universo 
Cultural
nota: Belo Horizonte: Fumarc, v. 20. n. 1027, 2009. 
Matéria capa / apresentação: homenagem a José 
Tavares de Barros.

44.
Tipo de Material: Artigo
Título: “DELEgADo Do MEc AssuME EM MinAs”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita Barros como delegado do MEC. 

45.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “FEsTiVAL DE inVErno PoDE MuDAr LocAL”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como coordenador do Festival 
de Inverno de Ouro Preto da UFMG.

46.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “goVErnADor EnTrEgA PrêMios E 
HoMEnAgEiA HEnriQuETA”

Título: “FrAgMEnTos DE QuATro DÉcADAs: sÉriE 
1 – cEnA MinEirA”
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: O filme A Cerâmica do Vale do Jequitinhonha, 
do Barros, é citado e teve exibição na Série 1 da 
Mostra Cena Mineira,  p. 80-82.

37.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Catálogo da 4ª CineOP
Título: “JosÉ TAVArEs DE BArros: uMA TrAJETÓriA 
gEnErosA”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Artigo de Carlos Augusto Brandão em 
homenagem ao Barros. Ouro Preto, p. 86-89.

38.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: “BArros nA JornADA: uMA PrEsEnÇA nA 
AusênciA”
Ano: 2009 
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Jornal da Jornada, v. 31, n. 31, p. 21, set. 2009. 
Barros é homenageado em artigo de Miguel Pereira.

39.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornada de Cinema da Bahia
Título: “consELHEiros DA JornADA QuE sE 
ForAM: in MEMoriAM”
Ano: 2009
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Jornal da Jornada, v. 31, n. 31, p. 23, set. 2009. 
Barros é homenageado pelo periódico.

40.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Revista Integração
Título: “BArros: uMA ViDA DE sErViÇo Ao ouTro”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Revista Integração, ano 13, n. 51, p. 19, abr. 
2009. Artigo de Miguel Pereira, prof. PUC do Rio de 
Janeiro, em homenagem ao Barros.
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da UFMG
Título: “FiLME”
Ano: 1976
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim n. 129, p. 2, Cidade Universitária, jul. 
1976. O filme A Cerâmica do Vale do Jequitinhonha, 
do Barros, concorre no Festival de Brasília.

53.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim UFMG
Título: “TEsE EsTuDA ViDAs sEcAs E MosTrA As 
AFiniDADEs EnTrE cinEMA E LiTErATurA”
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim de nov. 1990, p. 7. Artigo de Ramiro 
Batista fala sobre A imagem da palavra – texto 
literário e texto fílmico, tese do Barros.

54.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim da Organização Católica 
Internacional de Cinema – OCIC
Ano: 1990
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim ano VII, n. 16, 1984. Barros é citado 
como presidente da OCIC América Latina, eleito 
membro do Conselho Fiscal da OCIC. 

55.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Informe OAP em ação
Título: “JosÉ TAVArEs DE BArros: AnTEs DE TuDo 
uM MEsTrE”
Ano: 2005
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Informativo da Organização dos Aposentados 
e Pensionistas da UFMG, dez. 2004-fev. 2005, n. 31.  
Artigo de José Américo em homenagem ao Barros.

56.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim PUC Minas
Título: “gEnErosiDADE E sABEDoriA A sErViÇo 
Do cinEMA”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim, n. 292, mar. 2009, p. 16. Homenagem 
ao Barros.

Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Entrega de prêmio mineiro de curta-metragem 
ao filme Giramundo para José Tavares de Barros.

47.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “MEc EM MinAs”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Posse de Barros como delegado regional do MEC.

48.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “os MinEiros”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Cita o filme do Barros A Cerâmica do Vale do 
Jequitinhonha

49.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “PorTELLA Dá PossE A TAVArEs”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Posse de Barros como delegado regional do 
MEC.

50.
Tipo de Material: Artigo 
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “ProFEssor DEFEnDE TEsE HoJE à TArDE 
nA uFMg”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Artigo sobre a tese de doutorado do Barros.

51.
Tipo de Material: Artigo
nome do Material: Jornal Estado de Minas
Título: “TAVArEs DE BArros MosTrA A iMAgEM DA 
PALAVrA”
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Artigo sobre a tese de doutorado do Barros.

boletIm:

52.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim Informativo da Reitoria 

iDEiAs E PErsPEcTiVAs – cinEMA DE AuTor E 
cinEMA DE ATor”
Função: Participante da Mesa
Ano: 2002
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 5ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

62.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “4º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 
iDEiAs E PErsPEcTiVAs – o AnTi-HErÓi no 
cinEMA BrAsiLEiro”
Função: Participante da mesa
Ano: 2003
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 6ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

63.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “5º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 
iDEiAs E PErsPEcTiVAs – noVAs nArrATiVAs”
Função: Participante da Mesa
Ano: 2004
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 7ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

64.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “6º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 
iDEiAs E PErsPEcTiVAs – noVAs nArrATiVAs”
Função: Participante da Mesa
Ano: 2005
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 8ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

65.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “7º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 
iDEiAs E PErsPEcTiVAs – A crÍTicA EM cEnA”
Função: Mediador
Ano: 2006
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 9ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

66.

57.
Tipo de Material: Boletim
nome do Material: Boletim UFMG
Título: “MorrE EMÉriTo JosÉ TAVArEs DE 
BArros”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Boletim n. 1.640, ano 35, fev. 2009, p. 7. Nota 
de falecimento do Barros.

CaRtaz:

58.
Tipo de Material: Cartaz
nome do Material: Divulgação do Filme Tigipió
Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG; 
Instituto Universo Cultural
nota: Cita o Barros como montador do filme. 

Catálogo:

59.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Cinemateca Brasileira
Título: “coLEÇão DE rEcorTEs DE JornAis E 
rEVisTAs soBrE PErsonALiDADEs Do Ano”
Ano: 1962
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: 70 documentos. Barros foi um dos homena-
geados.

60.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Catálogo Geral do Rio Cine 
Festival
Ano: 1986
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Barros faz a apresentação do catálogo.

61.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “3º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 
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iDEiAs E PErsPEcTiVAs – rEcorrênciAs 
EsTÉTicAs E TEMáTicAs”
Função: Mediador
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 10ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

71.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Título: “sEMinário: o cinEMA, o conTEXTo 
cuLTurAL E o uniVErso DA inTELEcTuALiDA-
DE MinEirA nos Anos 50 E suA rEPErcussão 
nAcionAL”
Função: Mediador
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 2ª CineOP.

72.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Catálogo Geral do Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro
Título: “JosÉ TAVArEs DE BArros: uMA JusTA 
HoMEnAgEM”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 42º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
– Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal 
– Homenagem ao Cinquentenário de Brasília, 
Patrimônio Cultural da Humanidade, p.109.

73.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Ano: 2009
Local de depósito: Cinemateca Brasileira – Instituto 
Universo Cultural
nota: Ouro Preto: Instituto Universo Cultural, 208 p. 
il. Barros é citado em temas secundários.

74.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Título: “HoMEnAgEM A JosÉ TAVArEs DE BArros”
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 4ª CineOP. “Uma trajetória generosa”. Artigo 
de Carlos Augusto Brandão, p. 86-89.

Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “7º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 
iDEiAs E PErsPEcTiVAs – o cinEMA BrAsiLEiro: 
uMA Visão crÍTicA”
Função: Mediador
Ano: 2006
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 9ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

67.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Título: “sEMinário: noVAs TEcnoLogiAs 
APLicADAs à rEsTAurAÇão E rEcuPErAÇão 
DE FiLMEs. AsPEcTos ÉTicos E EsTÉTicos DAs 
DiFErEnÇAs TÉcnicAs DE rEsTAurAÇão”
Função: Mediador 
Ano: 2006
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 1ª CineOP.

68.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Título: “sEMinário: ruMos DA PoLÍTicA EsTATAL 
E PriVADA DE PrEsErVAÇão, rEsTAurAÇão E 
VALoriZAÇão Dos PATriMÔnios cinEMATográ-
Ficos no BrAsiL”
Função: Mediador
Ano: 2006
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 1ª CineOP.

69.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Ouro Preto
Título: “sEMinário: 2º EnconTro DE ArQuiVos 
PÚBLicos – o EsTADo Dos FiLMEs, o EsTADo E os 
FiLMEs”
Função: Mediador
Ano: 2007
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: 2ª CineOP

70.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Mostra de Cinema de Tiradentes
Título: “8º sEMinário Do cinEMA BrAsiLEiro: 

79.
Tipo de Material: Livro
Título: EDucAÇão PArA A coMunicAÇão nos 
insTiTuTos DE FiLosoFiA E TEoLogiA: Dos 
FuTuros PrEsBÍTEros DA igrEJA no BrAsiL
Ano: 2001
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Barros é citado como membro da Equipe de 
Reflexão do Setor de Comunicação da CNBB.

80.
Tipo de Material: Livro
nome do Material: Cadernos de pesquisa – CPCB
Ano: 2010
Local de depósito: Instituto Universo Cultural – 
Arquivo Nacional – CPCB
nota: Número especial dedicado à memória do 
Barros.

81.
Tipo de Material: Livro
Título: cAcHoEirA DE FiLMEs: o cinEMA HuMBErTo 
MAuro coMo EsPAÇo DE EXiBiÇão E rEsisTênciA
Ano: 2011
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Agradecimentos: “Em memória de José Tavares 
de Barros pela luta constante, fundamental em 
defesa do cinema e por ter me inspirado a continuar a 
batalha pelo Cinema Brasileiro”. Ataídes Braga.

82.
Tipo de Material: Livro 
Título: uMA PAiXão cHAMADA cinEMA
Ano: 2013
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Saudação ao professor emérito José Tavares 
de Barros, Belo Horizonte, 10 mar. 2008. Proferida 
na entrega do título de Professor Emérito pela 
Escola de Belas Artes da UFMG.

manUsCRIto:

83.
Tipo de Material: Manuscrito
Título: “ProFEssor EMÉriTo DA EscoLA DE BELAs 
ArTEs E DA uFMg”

75.
Tipo de Material: Catálogo
nome do Material: Centro Audiovisual – UFMG
Local de depósito: Escola de Belas Artes – UFMG
nota: Cita algumas das produções audiovisuais do 
Barros.

deClaRaÇÃo:

76.
Tipo de Material: Declaração
nome do Material: Declaración del Cine Latinoa-
mericano Independiente
Ano: 1987
Local de depósito: Cinemateca Brasileira
nota: Icaic (Org). Nuestro cine. San Antonio de los 
Baños: Escuela Internacional de Cine y Televisión, 
p. 235-236. Barros é citado em tema secundário.

dICIonáRIo:

77.
Tipo de Material: Dicionário
Título: Dicionário DE FiLMEs BrAsiLEiros: curTA 
E MÉDiA-METrAgEM
Ano: 2011
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Autoria de Antônio Leão da Silva Neto. Cita 38 
filmes nos quais José Tavares de Barros atuou. 2ª 
edição, SP, 2011.

78.
 Tipo de Material: Dicionário
Título: Dicionário DE FiLMEs BrAsiLEiros: Lon-
gA-METrAgEM
Ano: 2009
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Autoria de Antônio Leão da Silva Neto. Cita os 
quatro filmes de longa-metragem nos quais José 
Tavares de Barros atuou. 2ª edição, SP, 2009.

lIvRo:
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Ano: 2008
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Discurso de José Américo Ribeiro na entrega do 
título de Professor Emérito a José Tavares de Barros.
PeRIÓdICo:

84.
Tipo de Material: Periódico 
nome do Material: Filme Cultura 
Título: “THE BrAZiLiAn cinEMA 1987” 
Ano: 1987 
Local de depósito: Escola de Belas Artes/UFMG – 
Instituto Universo Cultural 
nota: Barros é citado como editor do filme Um 
Filme 100% Brasileiro.

RelatÓRIo:

85.
Tipo de Material: Relatório
Título: siMPÓsio nAcionAL DE Ensino DE cinEMA
Ano: 1981
Local de depósito: Instituto Universo Cultural
nota: Belo Horizonte, jun. 1981. Barros é citado 
como delegado da Demec / MEC.
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sempre e quem ganhava com isso era eu, porque o 
Barros era uma companhia fantástica, a gente ria 
junto, ele era bem-humorado... 

Ele tinha uma capacidade enorme de fazer as 
coisas. Um dos seus documentários, aquele sobre o 
artesanato do Vale do Jequitinhonha, ganhou prêmio 
de Melhor Documentário do Brasil. Ele participava 
muito das atividades da política cinematográfica, 
sempre com uma visão humana das coisas. A 
contribuição dele foi enorme, ele era um homem de 
uma atividade intensa, sempre construindo, sempre 
buscando o lado positivo das coisas.”

Carlos Augusto Brandão – Jornalista, crítico de cinema, 
pesquisador, diretor Fipresci e diretor do CPCb 

“O Barros era um grande professor, excelente 
pessoa e um teórico muito importante da área do 
cinema em Minas Gerais. 

Desenvolvemos muitos projetos cinematográficos 
juntos, nosso primeiro trabalho foi em A Cerâmica 
do Vale do Jequitinhonha, um filme dirigido 
por ele e de grande importância na história do 
desenvolvimento da cinematografia na área do 
documentário no Brasil. 

do baRRos
eU Falo...

“Nós estudamos no mesmo colégio, São José, 
Colégio Marista do Rio de Janeiro, só que ele era 
do externato e eu era do internato. Vim conhecer 
o Barros depois, no Centro de Pesquisadores do 
Cinema Brasileiro, que ele foi um dos fundadores. 
O Barros sempre foi mediador, aquele espírito 
dele de juntar, de fazer com que as pessoas se 
entendessem. Isso era uma característica dele.

Não trabalhamos juntos, mas nos vimos muito. 
Nos encontrávamos em todo lugar, por causa das 
atividades do Centro, e também a gente estava 
sempre se encontrando em Ouro Preto, na CineOP, 
em que ele me ensinou a comer sanduíche de 
mortadela. Ao lado do cinema tem uma padaria 
que faz um sanduíche de mortadela maravilhoso. 
E o Barros, antes de cada sessão à noite, me 
dizia: “vamos comer sanduíche, vamos comer 
sanduíche”... Eu falava: “mas mortadela, Barros? 
Mortadela eu não gosto”, e ele: “você vai gostar. 
Você vai gostar”. E não é que eu gostei mesmo? 
Tanto foi que a gente não dispensava o sanduíche 
de mortadela. Quando fizemos setenta anos 
comemoramos juntos, eu, ele e o Vladmir Carvalho, 
que é um diretor de cinema. 

Escrevemos o livro Memória da memória, de quatro 
autores. O Carlos Alberto Mattos, o Barros, a Myrna 
e eu. Então nós estávamos nos encontrando 

Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes, da 
UFMG. 

Esse grupo tinha uma influência muito forte de 
uma política que a Igreja Católica tinha adotado, de 
transformar o cinema num objeto de evangelização 
internacional, mundial. O Barros sempre ligado a 
isso. Ele foi seminarista, deixou a batina, casou-
se, formou uma família, ele era uma pessoa 
extremamente afetuosa com a família, ele foi um 
pai exemplar, teve a companheira Eliana, que foi 
uma mulher extremamente dedicada a ele. 

Por outro lado também criou, junto com o grupo de 
outros realizadores, de pesquisadores, o Centro de 
Pesquisa do Cinema Brasileiro e era representante do 
Office Catholique International du Cinéma, famoso 
OCIC, que premiava os filmes em festivais no mundo 
inteiro, e especialmente no Brasil. Tinha o Prêmio 
Margarida de Prata, que ele concedia a filmes.  

O Barros foi realmente um pesquisador muito 
aplicado e foi um grande mestre. Ele teve res-
ponsabilidade na formação de gerações e 
gerações de cineastas, de pesquisadores, de 
críticos e eventualmente também de professores. 
O trabalho da Belas Artes, até a sua aposentado-
ria, tornou esse espaço um espaço de pesquisa 
de cinema, sobretudo com esse enfoque na 
animação e na preservação de filmes. Eles 
tomaram a iniciativa de preservar e restaurar 
filmes do Higino Bonfiglioli e alguns outros. E tem 
ali uma espécie de um pequeno arquivo de filmes 
históricos, bastante interessante. 

Fomos muito amigos, estivemos a vida inteira 
frequentando festivais, sobretudo a Jornada 
de Salvador, da qual ele, Barros, teve uma 
presença muito forte de apoio ao Guido Araújo. 
Na jornada é onde surge a Associação Brasileira 
de Documentaristas, a ABD, que contou com a 
presença do Barros.

Uma vez que eu fiz uma entrevista com ele, foi 
quando eu conheci a casa dele. Tenho muito 
orgulho de ter convivido com o Barros.” 

geraldo Veloso – Cineasta, crítico de cinema, pesquisador e 
gerente de projetos da Cultact Produção de Conteúdos 

Ele era uma pessoa extremamente eclética. 
Realizador de filmes, montador, teórico, 
pesquisador, líder acadêmico e, sobretudo, 
professor. Sua importância foi voltada não só à 
produção, mas ao ensino, à formação. Hoje tem 
ex-alunos do Barros no Brasil inteiro, muitos no 
mundo. É uma pessoa que não dá para esquecer. 
Ele não era só mais um professor na vida das 
pessoas, e sim “o” professor.  

O seu papel no desenvolvimento da Escola de Belas 
Artes foi muito significativo. Tive a honra, enquanto 
diretor da Escola de Belas Artes, de ter proposto 
junto com outros professores que o Barros fosse 
Professor Emérito nosso e assim tivesse uma 
continuidade do seu trabalho na Escola. 

Eu digo que aprendi muito com o Barros e acho 
que as pessoas todas aprenderam muito com ele. 
Isso é um efeito multiplicador muito bom, muito 
importante, e que fica.”

Evandro Lemos da Cunha – Professor e diretor escola belas 
artes, cineasta e pesquisador

“O professor José Tavares de Barros fazia parte de 
um grupo ligado ao Padre Edeimar Massote, que 
tinha criado a primeira escola de cinema de nível 
universitário do Brasil, na PUC. Essa escola revelou 
uma série de realizadores, inclusive algumas pessoas 
que posteriormente vieram criar o Departamento de 



Memória Audiovisual Mineira José Tavares de Barros 103102

com o Barros é uma coisa assim da vida, uma 
coisa que marca.

A partir de 1981, eu entrei como professor na 
Universidade Federal Fluminense, então eu passei a 
ser colega do professor Barros, aí minha ligação com 
ele foi se desdobrando. Eu passo de aluno a colega. 
O Barros era uma pessoa ligada à questão didática, 
educacional da pedagogia do cinema, participava 
dos encontros nacionais de ensino de cinema, os 
famosos Encines, que aconteciam no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, a gente se encontrava para discutir, 
debater perspectivas de metodologia de ensino, a 
questão de intercâmbios, o que as escolas poderiam 
fazer em conjunto para definição e redefinição de 
programas de ensino de cinema. 

No final dos anos 80, eu fiquei à frente da 
cinemateca do Museu de Arte Moderna durante 
quatro anos. Nesse momento eu fui também 
escolhido como presidente do Centro de 
Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Então nesse 
ponto eu substituí o Barros. Foi muito interessante, 
uma transmissão de conhecimento nessa área 
também da pesquisa. E aí o trabalho com o Barros 
era realmente muito intenso, muito grande, 
sempre nesse viés do ensino, da educação, da 
pesquisa, um pouco também da crítica.”

João Luiz Vieira – Professor da UFF, escritor, pesquisador, 
crítico de cinema e presidente conselho consultivo da CPCb

“Meu primeiro curso de cinema aconteceu em 1967, 
durante o primeiro Festival de Inverno de Ouro 
Preto, eu tinha 16 anos, eu vim fazer um curso de 
pintura e desenho, e à noite tínhamos disciplinas 
complementares, de formação geral. Uma dessas 
disciplinas chamava-se Introdução à Linguagem 
e à História do Cinema e quem dava esse curso 
era o professor José Tavares de Barros, que foi na 
verdade meu primeiro professor de cinema. Eram 
aulas onde tinha uma introdução, depois tinha 
a projeção e em seguida tinha uma aula sobre 
o filme. Formas de apreciação cinematográfica, 
uma breve introdução aos elementos de 
linguagem cinematográfica, e aí a gente assistia 
a filmes. Vi pela primeira vez alguns clássicos do 
cinema, como, por exemplo, Intolerância, é um 
filme de 1916, do David Griffith. Era um prazer 
essas aulas, você tinha o ânimo de um professor 
jovem, que era o professor Barros. Eram aulas que 
mostravam uma certa erudição, e mais do que isso, 
uma paixão evidente por aquilo. A maneira dele 
dar aula demonstrava essa paixão por cinema. Eu 
tenho o caderno, eu guardo esse caderno até hoje, 
é meu primeiro caderno de cinema. Eu nunca 
conversei com o Barros sobre isso, conversei com 
outros professores. Nessa atividade, muitas vezes 
a gente fala alguma coisa para um aluno em sala 
de aula, ou empresta um livro, ou indica alguma 
coisa, e não tem ideia de que aquilo 20, 30, 40 
anos depois vai ter um reflexo. De repente você 
vai estar repetindo ou fazendo alguma coisa que 
começou lá atrás e você não sabia. Essa história 

Barros, e foi uma experiência fantástica poder me 
encontrar com produtores de vídeo católicos de 
toda a América Latina. 

Então o Barros me proporcionou tudo isso, e a 
partir de um certo momento eu passei a chamá-
lo de Tio Barros, ele ficou muito feliz com essa 
brincadeira, e me respondia os e-mails sempre 

‘querida sobrinha’. 

Acho que tem um traço assim, do Barros, que é um 
traço que se perde um pouco hoje, e é uma coisa de 
geração também, que é uma integridade pessoal, 
uma integridade humana, e que se reflete em todas 
as atividades. Barros é uma pessoa a quem você se 
entrega, e a quem você entrega seu conhecimento, 
você entrega seu afeto, você entrega o seu trabalho, 
porque você tem absoluta confiança de que aquilo 
vai ser usado da melhor maneira possível. E em 
momento algum você se sente roubado, traído, 
qualquer coisa assim. O Barros é essa pessoa 
absoluta no sentido da confiança. 

A importância do Barros é tão múltipla porque a 
gente sabe o papel de formação de gerações de gente 
do cinema que ele teve aqui em Minas, sua forte 
participação em todos os outros lugares por onde ele 
circulou, como na Jornada de Cinema da Bahia, na 
Universidade de São Paulo, participando de grupos 
de pesquisa, de bancas, de trabalhos, sempre com 
uma coerência acadêmica, rigor no conhecimento, 
na pesquisa, na difusão do conhecimento construído, 
na generosidade e na formação de gerações. Há um 
legado dele como realizador, como professor, como 
montador, como homem de cinema, eu acho que se 
pode chamar assim, genericamente falando, porque 
ele atuava em muitas frentes. Eu acho que o legado 
do Barros é inestimável. A gente ainda vai ter muito 
que falar sobre isso.”

marília franco – Professora da UsP, vice-presidente do 
CPCb, diretora do Cbeal do memorial da américa latina e 
presidente aPba 

“Conheci o Barros por intermédio de um filme dele, 
um curta-metragem que ele produziu junto com 
a Eliana, esposa dele, sobre cinema na escola. Eu 
adorei o filme e comecei a usar em sala de aula. 
Depois eu o conheci pessoalmente, não me lembro 
exatamente quando, mas dali para frente nunca 
mais nos desconectamos. 

A gente tinha muitas atividades comuns. Ele 
frequentava muito a USP em encontros que se 
faziam em bancas de mestrados e doutorados. Ele 
foi membro da minha banca de doutorado, depois 
ele foi membro de bancas de orientandos meus, 
que eu convidava.

Começamos a fazer um trabalho conjunto no 
Centro de Pesquisadores e a partir daí foi um 
permanente compartilhamento desse nosso olhar 
sobre o cinema, fosse no foco da educação, fosse 
no foco da preservação. Como presidente do Centro 
de Pesquisadores, ele criou um boletim e me pediu 
para escrever a respeito do ensino em cinema, 
porque eu trabalhava com o cinema na educação. 

Já nos últimos anos da vida do Barros, ele 
me convidou para participar de um grupo de 
produtores católicos de vídeo que se reunia 
anualmente em algum país latino-americano. Em 
várias instituições católicas, existem grupos que 
produzem vídeos de formação para a juventude 
católica. Eu cheguei a participar dos quatro últimos 
encontros latino-americanos, promovidos pelo 
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literatura, fez cursos em Milão, em Lion, ele era 
muito preparado. Paralelamente ele editava livros 
e foi organizador de muitos outros livros. Ele tinha 
uma parte de docência muito grande. O Barros foi 
professor de muita gente. 

Ele foi uma espécie de mentor. Era uma coisa 
natural nele. E isso me ajudou muito, porque ele me 
aconselhava e me prestigiava. Além do amigo, era 
uma pessoa com quem eu podia contar sempre.”

myrna Silveira Brandão – Jornalista, socióloga, administradora, 
escritora, presidente do CPCb e diretora cultural da abRH-RJ 

“Em 1967, eu era estudante do Colégio Universitário e 
o Barros era professor. Ele mantinha uma pequena 
fitoteca no Colégio e eu manifestei interesse em ver 
alguns filmes e ele me facultou acesso. Me lembro 
que um desses filmes era A Pequena Vendedora de 
Fósforos, do Jean Renoir. A partir daí a gente foi 
se aproximando. Quando fui fazer o meu segundo 
curta-metragem, eu o chamei para montar o filme. 
Ele montou o segundo, montou o terceiro e montou 
meu primeiro longa-metragem. 

O primeiro filme que ele trabalhou comigo foi em 79, 
chamou-se Os Verdes Anos, era um documentário de 
doze minutos sobre a revista Verde, de Cataguases. 
Em 1980 eu fiz um segundo curta que ele montou 
também, chamado Sinais da Pedra, um filme sobre 
restauração de monumentos históricos. Em 83 

“Na época que eu conheci o Barros, no início da 
década de 90, eu vi uma reportagem com o Centro 
de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. Fui verificar 
onde que era a sede e descobri que o Centro 
estava em transição e quem estava articulando 
era o professor José Tavares de Barros. Entrei em 
contato e me surpreendeu muito como ele era 
extremamente generoso. Ele não se fechava nas 
coisas, dividia o que sabia. Nos encontramos no 
Festival de Brasília e ele reservou um tempo para 
que eu participasse. E daí começou uma amizade 
que durou enquanto ele viveu. 

Programamos de escrever a memória do Centro. 
O livro foi editado pelo Carlos Alberto Mattos.  
O Barros ia ao Rio de Janeiro de quinze em quinze 
dias para fazermos a reunião do Memória da 
memória. Quando trabalhamos no livro, vimos que 
tinha sido feito muita coisa. O Barros tinha uma 
vontade enorme de que o Caderno de Pesquisa 
voltasse a ser publicado. Em um dos projetos nós 
conseguimos fazer um número especial do Caderno 
de Pesquisa e o Barros ficou felicíssimo. Ele estava 
curtindo demais o Caderno. Infelizmente, ele não 
chegou a participar do lançamento. Publicamos 
um artigo dele, que já tinha saído em outro caderno, 
e dedicamos essa edição especial a ele.

O Barros era assim, uma pessoa de cinema 
extremamente versátil, diversificada, multifacetada, 
porque ele atuou em muitas áreas. Ele tinha uma 
formação muito interessante, estudou filosofia, 

surgiu o meu primeiro longa-metragem, chamado 
Idolatrada, o Barros foi o montador do filme.

Ele foi um sujeito que formou gerações sucessivas 
de teóricos, de cineastas, roteiristas... Ele sempre 
foi muito ligado à Escola de Cinema do Padre 
Massote, a Escola de Cinema da Católica, e lá ele 
deixou vários amigos. Depois ele fez mestrado para 
a UFMG, uma tese sobre Tenda dos Milagres, do 
Nelson Pereira dos Santos, que eu até tenho, ele me 
deu um exemplar autografado.

Ele montou muitos filmes e dirigiu curtas-
metragens – não chegou a fazer um longa. Ele 
tinha vontade de fazer um longa, seria um roteiro 
dele baseado em Guimarães Rosa, chamado Um 
Certo Miguilim, que é uma das duas novelas do 
Campo geral, o primeiro volume do Corpo de baile. 

Ele era muito dedicado ao trabalho, a lembrança 
é de um trabalho sendo desenvolvido sempre com 
muito afinco; seja como montador, como teórico, 
como professor, ele teve uma presença muito 
marcante nesses campos todos.”

Paulo Augusto gomes – Jornalista, cineasta e crítico de cinema

“Eu conheci Barros lá pelos anos 70, quando eu 
era ainda uma jovem iniciante na pesquisa, e ele 
integrava o Centro de Pesquisadores do Cinema 

Brasileiro, o qual ele foi um dos fundadores. Desde 
então a gente criou uma grande afinidade, uma 
grande amizade. 

O Barros para mim tem três faces, a face amigo, 
com a sua generosidade, com seu carinho. Tem o 
Barros acadêmico, professor rigoroso e profundo 
nas suas reflexões sobre o cinema, e o Barros 
pesquisador, com quem eu convivi muito mais por 
conta dessa relação do Centro de Pesquisadores. 

Ele tem papel fundamental na história de todo 
o cinema nacional, desde o processo todo de 
estruturação e criação do Centro, mais de trinta 
anos, como a sua preocupação em difusão das 
histórias e das pesquisas através de boletins 
do Centro de Pesquisadores. Ele foi presidente 
e tinha uma estrutura no Centro junto a seu 
departamento, na Universidade Federal de Minas 
Gerais. Ele fazia isso com muito talento, com 
muita preocupação em não deixar de fora nem o 
estado nem a pesquisa, fosse ela de um grande 
pesquisador, fosse ela de um iniciante.

Trabalhamos juntos na organização de alguns 
boletins e em algumas reformas estatutárias do 
Centro de Pesquisadores e também na relação 
da OCIC (Organização Católica Internacional de 
Cinema). Ele algumas vezes me indicou para 
representá-lo nos júris da OCIC nos festivais, que 
ele integrava. Eu participei duas vezes, em Santa 
Catarina e no Maranhão, representando o Barros. 
O que para mim foi ao mesmo tempo uma honra 
e um grande desafio, porque representar uma 
pessoa como ele era uma coisa difícil, muito séria.

O legado dele é imenso, seria difícil descrever em 
poucas palavras. Mas eu ressaltaria que colocar e 
reforçar a pauta da pesquisa da preservação nesse 
cenário do cinema nacional é uma das questões 
importantíssimas do seu legado.”

Solange Straube Stecz – Professora da Unespar, escritora, 
pesquisadora, diretora da abPa e coordenadora do núcleo 
Produção digital do minC
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O José sempre foi um companheiro, amigo, presente 
nas nossas realizações, sempre um motivador de 
todos os nossos trabalhos, nunca interferiu muito 
nas nossas decisões, mas sempre estava do lado, 
apoiando. Ele sempre foi muito querido pelos 
nossos amigos, e pelos amigos de trabalho. 

No cinema, eu lembro do respeito dos amigos 
com ele no trabalho. Sempre muito festejado, só 
lembrança boa. 

Thiago Soares de Barros – Filho e engenheiro

Falar do meu pai, apesar da saudade, é bem fácil para 
a gente. Papai sempre foi um cara muito presente, 
que nos mostrou dia a dia, pelo exemplo, pela 
postura, pelo respeito ao trabalho, pelo respeito às 
pessoas, sempre nos indicou o melhor caminho. Eu 
convivi muito com ele, só tenho lembranças boas, 
mas um dos momentos que eu me recordo muito 
e sinto muita falta é que eu, entre os meus irmãos, 
talvez tenha sido o que mais acompanhou ele em 
cinema, assistindo aos filmes. A gente tinha muito 
o hábito de assistir filmes juntos. A gente ia com 
o propósito de assistir aos filmes, no final a gente 
sempre conversava um pouco, eram conversas 
rápidas, mas que me ensinavam. Foram momentos 
decisivos para mim como pessoa, no trabalho, ele 
era uma pessoa muito boa de conviver, respeitava 
muito a família, gostava muito de conviver com a 
gente, participava muito das nossas vidas. 

Uma das coisas que ele gostava de fazer era 
produzir filmes comigo, com meus irmãos e 
primos, e a gente fez alguns importantes para 
nós, que além da gente se divertir muito, também 
passávamos a admirar o cinema e a filmagem 
como uma forma de linguagem assim importante. 
E são valores, gostos e preferências que fazem 
parte da nossa vida, apesar de nem eu nem meus 
irmãos termos seguido a carreira dele. E por ter tido 
a coragem, talvez, de trabalhar com cultura, com 
cinema, acho que ele ensinou muito para a gente 

momento FamílIa

“Falar do meu pai é muito fácil. Uma pessoa incrível, 
companheiro, um amigo, um exemplo de vida, que 
nos ensinou a amar nossos ofícios, nenhum de 
nós seguiu a carreira, mas também nos ensinou 
a admirar o cinema e a cultura, a arte da cultura. 
Eu estive em uma palestra outro dia sobre o líder 
invisível e me lembrei demais do meu pai. O líder 
invisível é aquele que não está presente fisicamente, 
mas que nos guia em espírito e lembranças.” 

Elisa de Barros Tolentino Olive – Filha e empresária

Meu pai para mim sempre foi e sempre será um 
mestre. É o meu alicerce, eu acho que não só meu, 
como dos meus irmãos e da minha família. É uma 
pessoa que nos ensinou, por ser professor, a repassar 
todo nosso conhecimento. E isso que eu tento aplicar 
no meu trabalho, sempre aprendendo e repassando 
esse conhecimento. Eu acho que é uma das 
situações que eu aprendi no dia a dia e percebi que 
isso era fundamental para minha vida de trabalho. 
Um conselheiro, um amigo, e me ensinou a sempre 
encarar as coisas de forma muito transparente. 

Um dos momentos mais importantes em 
relação ao papai foi quando ele decidiu fazer um 
documentário com minha filha, comemorando o 
aniversário dele de 70, e da minha filha de 7. Eles 
nasceram no mês de agosto, e ele resolveu fazer 
e elaborar esse documentário. Ele, minha filha e 
minha mãe, que sempre foi o apoio do papai, eles 
produziram esse documentário em nosso sítio em 
Lagoa Santa. O papai conduziu toda a situação. 
Ele conseguiu retratar todo o conhecimento dele 
repassando para minha filha de uma maneira 
muito simples, e vivenciando o que ele aprendeu 
na vida. Foi um dos momentos mais prazerosos 
para ele, e tive a felicidade de ter minha filha dentro 
desse contexto. Acho que ela não tem ainda noção 
desse significado. Isso vai acontecer na trajetória 
dela de vida, são coisas que marcam. 

Juliana Barros Badaró – Filha e administradora

realização. Aí nós tivemos filhos muito rapidamente, 
em cinco anos de casados tivemos os quatro filhos 
e os criamos. Eu posso dizer que criamos, porque o 
Barros era sempre presente. Ele era um amigão, ele 
era meu querido especial. E respeitava muito meu 
jeito de ser. Barros nunca impôs nada, haja visto 
que na universidade eu não fiz uma titulação porque 
a minha paixão sempre foram as crianças. Então 
eu fui professora do Colégio Técnico e o Barros foi 
fazendo a carreira dele. 

Posso dizer com prazer que o Barros tinha em mim 
um apoio total. Se ele precisasse ficar um mês fora 
dando curso de cinema na Itália, lá ia o Barros. E 
eu segurava as pontas aqui com o maior prazer. E 
quando ele chegava, eu ia conhecer a Itália através 
dos olhos dele. Para mim não tinha dificuldade. 
Depois que as crianças começaram a crescer, eu 
comecei a acompanhá-lo. Eu fiz tantas viagens 
que hoje eu posso viver um pouco dessa lembrança. 
E para mim faz muita falta a presença dele, então 
é um pouco difícil, por exemplo, voltar a um lugar 
em que eu estive com ele, porque eu vou sempre 
querer que ele estivesse ali comigo outra vez. 

Uma coisa que eu tenho que falar dele era a 
condição de pessoa espiritual. Barros tinha uma 
fundamentação espiritual enorme. Ele fez o curso 
com os jesuítas, quando ele foi para a Itália. Essa 
formação espiritual dele é muito forte, muito firme. 
E como eu também sou muito presente nessa área, 
nós dois nos ligávamos assim inteiramente. 

Eu admirava no Barros a percepção que ele tinha 
da condição dele. Ele nunca pensou em ser um 
diretor de cinema. Como ele era muito inteligente, 
começou a fazer documentário dentro da Belas 
Artes. O primeiro filme que ele fez, que é maravilhoso, 
chama-se A Cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Eu 
acompanhei esse filme pela elaboração. E lá foi 
o Barros para o Jequitinhonha, andava de burro, 
puxando as coisas, e fazendo entrevista com as 
pessoas. Por que esse filme é especial? Porque 
ele tinha uma capacidade de ouvir as pessoas. 
Ele punha o gravador e deixava a ceramista falar. 
Olha que paixão para uma mulher que nunca tinha 
sido observada e valorizada pelo trabalho, ter 
uma pessoa para ouvi-la assim, a reverenciá-la. 
Como consequência, ele foi para Brasília passar o 

a respeitar o nosso trabalho, a valorizar as nossas 
oportunidades. Mas principalmente do ponto 
de vista pessoal, a forma como ele respeitava as 
pessoas e a importância que ele dava para as 
relações e para as convivências,  acho que também 
ficou presente na minha vida e na dos meus irmãos. 

Foram vários momentos importantes, alguns 
em relação a filmes, muitas viagens juntos, 
participando de festivais, acompanhando a 
carreira profissional dele, mestrado, doutorado. 
Para a gente foi um privilégio enorme participar 
disso, principalmente como família. 

Lucas Soares de Barros – Filho e advogado

Barros para mim era uma pessoa inteira, a minha 
paixão. 

Eu o conheci no Colégio Universitário. Ele era 
professor de Cinema nessa época e eu era professora 
de Latim. E como o Barros foi me conquistar? Eu era 
nessa época assim bem arredia, falava “não, nada 
de namoro”, aí chega ele e me fala que tem um 
filme em latim para eu poder atrair os meus alunos. 
Ah, eu achei aquilo espetacular, como é que eu ia 
dar aula com um elemento assim motivador tão 
diferente? Até hoje ele nunca apresentou o filme, 
mas eu fui na conversa dele fácil, fácil. O Colégio 
Universitário era um espaço muito especial, porque 
o colégio estava começando, então nós todos 
estávamos começando juntos. 

Uma pessoa muito importante na vida do Barros 
foi o professor Aluísio Pimenta. Porque o Barros fez 
um curso na Itália e veio para o Brasil ainda sem um 
espaço para trabalhar. E foi o professor Aluísio que o 
convidou para trabalhar primeiro como professor de 
Cinema no Colégio Universitário, e depois ele fundou 
o Departamento de Cinema na Escola de Belas Artes. 
E toda essa trajetória eu acompanhei, porque eu já 
estava na universidade. E a gente foi se conhecendo, 
rapidamente nos casamos, uma coisa muito 
especial, porque naquele tempo a gente demorava 
mais para casar, mas a gente ficou tão ligado, tão 
apaixonado, que esse casamento aconteceu, e dali 
para frente a universidade foi o nosso espaço de 
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filme como se fosse para a universidade, e acabou 
ganhando o primeiro prêmio. Dali para frente ele 
fez mais documentários. E uma coisa que a gente 
sabia é que cinema é uma coisa muito cara. Então 
ele acompanhou filmes de longa-metragem, mas 
como montador, que ele sabia fazer muito bem. 
Assim ele sempre pôde trabalhar numa área que 
ele ia ter sucesso. E ele foi fazendo a carreira dele. 
E eu sempre estimulando. Ele fez um curso em Lion, 
durante vários anos o Barros passava o mês de 
janeiro lá dando aula de cinema. Porque a paixão 
dele era ensinar cinema. 

Nós tivemos um prêmio depois da morte dele, que 
foi o Sesc Palladium nos brindar com aquela sala, 
colocando o nome dele. O Barros deve ter delirado! 
Porque o que ele queria é que o nome dele estivesse 
assim aberto ao público para mostrar cinema para 
todo mundo.

Heliana Barros – viúva e professora aposentada
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 barros e família, 1999

Heliana, thiago, Juliana, lucas e elisa, 2014
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José tavares de barros e Cosme alves neto - assembleia Cinema, 1988  José tavares de barros e zacarias dos santos 

 José tavares de barros no encontro do Centro Pesquisadores do Cinema brasileiro, 1995o cineasta Fernando birri e José tavares de barros
José tavares de barros na 2ª CineoP – mostra de Cinema  
de ouro Preto, 2007
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José tavares de barros, Walter salles e miguel Pereira bruna lombardi, José tavares de barros e Irene Ravache no júri do Festival de gramado, 1987

José Carlos avellar, José tavares de barros, Cleber eduardo, daniel Caetano, luiz Carlos lacerda, Rodolfo nanni e maria Pereira dos 
santos,  2ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2007

José tavares de barros recebendo o título de Professor emérito da UFmg ao lado de evandro lemos, Ronaldo tadeu Pena,  
aluísio Pimenta e luiz souza, 2008 
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José tavares de barros e sua filha Juliana barros, 1ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2006 Carlos augusto brandão, José tavares de barros e a esposa Heliana barros,  2ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2007

José tavares de barros mediando seminário,  2ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2007Walter Carvalho e José tavares de barros,  2ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2007
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 Heliana barros, beth bullara, marialva monteiro e José tavares de barros, 9ª mostra de Cinema de tiradentes, 2006 Quintino vargas e José tavares de barros, 10ª mostra de Cinema de tiradentes, 2007

José tavares de barros e Carlos augusto brandão, 2ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2007Paulo augusto gomes, geraldo veloso, José tavares de barros e José américo Ribeiro em seminário da 2ª CineoP – mostra de Cinema de ouro Preto, 2007
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