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JEAN GARRETT: O ARTESÃO DA BOCA 
Carlos Gabriel Pegoraro Paiva 
 
Descrição resumida do projeto: 

O Presente projeto visa traçar a vida profissional do cineasta Jean Garrett 
(1946 - 1996). Jean Garrett sempre foi citado como sendo um diretor de 
pornochanchada, de maneira pejorativa. No entanto teve um reconhecimento nos 
últimos anos por alguns pesquisadores e críticos que definem seus trabalhos como 
sendo obras primas do cinema de gênero brasileiro. O objetivo é analisar o estilo e 
alguns filmes de maior destaque do diretor entre as décadas de 1970 e 1980 e 
firmar a sua importância na história do cinema brasileiro. 

Nascido em Portugal e radicado em São Paulo na década de 1960, Jean 
Garrett começou cedo a trabalhar com o audiovisual. Participou na produção de 
fotonovelas na revista “Cinema em Close-up” como fotógrafo e logo passou a 
trabalhar com importantes diretores brasileiros como Ozualdo Candeias e José 
Mojica Marins. Garrett atuou em “A Herança” (1970) e exerceu a função de contra 
regra nos filmes de Mojica. Em um curto espaço de tempo passou ao cargo de 
diretor e participou daquilo que mais se aproximou de ser uma indústria 
cinematográfica no Brasil, a Boca do Lixo. Produziu diversos filmes de gênero 
passando pelo horror com histórias de fantasmas e por tramas policiais. 

Diferente de muitos diretores da Boca do Lixo, Jean Garrett tinha um olhar 
mais delicado com seus trabalhos, presava qualidade, especialmente com relação à 
imagem. Um exemplo é “A Mulher que Inventou o Amor” (1979) que possuí uma 
temática feminista estrelando Aldine Muller no papel de Doralice, uma mulher que 
passa a ganhar a vida como garota de programa. O filme traz discussões como a 
liberdade sexual das mulheres e uma visão mais ativa delas em relação ao sexo, 
sempre com muito simbolismo explorando os locais, os objetos e os diálogos. Além 
disso conta com o roteiro de João SIlvério Trevisan e a fotografia de Carlos 
Reichenbach.  

 
Definição dos objetivos gerais e específicos do trabalho do aluno: 

Para compreender a carreira de Jean Garrett, será necessário antes de tudo 
contextualizar a formação da região da Boca do Lixo nas décadas de 1960 e 1970, 
que firmou-se nesse período como “indústria cinematográfica”. Analisar o 
funcionamento do sistema de produtoras e os investimentos cinematográficos que 
foram concentrados nas redondezas da rua do Triumpho e descrever o 
aparecimento de novos diretores e cineastas que fizeram parte da Boca do Lixo, 
incluindo Jean Garrett. 

Com análises fílmicas o projeto vai definir a importância do diretor como 
“artesão” dentro da história do cinema brasileiro, além de esclarecer o seu papel de 
no contexto da Boca do Lixo e apontar o que torna o seu estilo único.  
 



Definindo o ambiente que tornou possível a ingressão de Garrett na produção 
cinematográfica, a pesquisa irá focar na trajetória profissional do diretor e dissertar 
uma breve biografia. Será então feita uma análise fílmica das obras mais 
importantes e estudar o estilo explorado por Garrett. Será levado em consideração a 
participação de outros cineastas que se envolveram na carreira de Garrett como 
Ody Fraga, Davi Cardoso, João Silvério e Carlos Reichenbach. Serão realizadas 
entrevistas com atrizes e críticos da época que vivenciaram de perto as produções 
de Garrett. 
 
Detalhamento da metodologia correspondente: 
Contextualizar a Boca do Lixo e sua importância para o cinema brasileiro 
Realizar uma breve pesquisa sobre a biografia do diretor 
Realizar entrevistas com críticos e pesquisadores que envolvem Jean Garret em 
seus trabalhos 
Pesquisa bibliográfica 
Realizar entrevistas com cineastas e críticos que estiveram envolvidos na Boca do 
Lixo e/ou trabalhou diretamente com Jean Garrett 
Análise da filmografia de Jean Garrett, destacando as obras de maior importância 
 
A relevância da participação do aluno no projeto: 

Definindo a trajetória de Jean Garrett, um diretor pouco estudado, este plano 
de trabalho procura preencher o panorama histórico do cinema brasileiro muito 
importante, tratando de um dos períodos com maior número de produções 
realizadas.  O projeto se preocupa em valorizar a região da Boca do Lixo que 
permitiu o surgimento de novos cineastas como também impulsionou a produção 
nacional sendo essa uma parte da história que é deixada de lado. 
 
Cronograma de atividades para 12 meses: 
 

- Agosto a novembro de 2016: 

Pesquisa e aprofundamento. 

Análise da filmografia. 

- Novembro de 2016 a fevereiro de 2017: 

Realização de entrevistas. 

Início da elaboração do texto. 

Entrega de Relatório Parcial. 

- Março a julho de 2017: 

Elaboração do texto da iniciação científica. 

- Agosto de 2017: 



Entrega de Relatório Final. 

Revisão final e entrega do texto. 

Filmografia: 
Amadas e Violentadas (1975), de Jean Garrett 
A Ilha do Desejo (1975), de Jean Garrett 
Excitação (1976), de Jean Garrett 
A Força dos Sentidos (1978), de Jean Garrett 
Mulher, Mulher (1979), de Jean Garrett 
A Mulher que Inventou o Amor (1979), de Jean Garrett 
O Fotógrafo (1980), de Jean Garrett 
A Noite do Amor Eterno (1982), de Jean Garrett 
 
Corpus da pesquisa 
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