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É com alegria que apresentamos a 14ª edição da Revista 

Facom. 

A Faculdade de Comunicação da FAAP neste primeiro 
semestre de 2005, ampliou sua área de atuação no campus 
e fora dele, graças à inauguração da Rádio FAAP, 24 horas 
no ar com uma programação idealizada e produzida pelo 
Departamento de RTV e pelos alunos, envolvendo a maioria 
das atividades acadêmicas realizadas ao longo do semestre e 
disponibilizada em 500 terminais simultâneos na Internet 
(www.radiofaap.com.br). Além disso, tivemos também 
a inauguração da TV Corporativa FAAP, disponibilizada 
inicialmente em 40 monitores no campus, futuramente via 
rede, que tem a função precípua de informar nossos alunos, 
funcionários e professores, dos eventos e dos fatos mais 
importantes que acontecem diariamente na Instituição.

A programação da Rádio e Televisão Corporativa FAAP 
vem somar às outras formas de divulgação institucional 
de modo a tornar mais transparente nossas atividades 
acadêmicas, esportivas, culturais, entre outras, enriquecendo 
a nossa experiência, docente e discente, com o universo das 
comunicações.

Para esta edição da revista, temos a análise da obra de 
Tomie Ohtake pela professora Neiva Pitta Kadota; a pesquisa 
da professora Andréia de Sá Carneiro sobre a visão dos alunos 
das atividades do Diretor de Arte, que ao lado do artigo “A 
responsabilidade social do professor”, do professor Valdir 
Cimino, criam uma interessante reflexão sobre a prática e 
a responsabilidade do educador; os ensaios dos professores 
André Piero Gatti, Martin Cezar Feijó e Wilson Mariana, que 
analisam o cinema e o vídeo, e suas potencialidades estéticas 
e discursivas; o ensaio da professora Edilamar Galvão sobre 
a questão da invisibilidade da paisagem urbana paulistana; 
o denso artigo do professor João Carlos Guedes da Fonseca 
sobre João Cabral de Melo Neto um dos mais representativos 
poetas da língua portuguesa; a análise do discurso da 
persuasão publicitária defendida pela professora Clemara 
Bidarra; a aventura da televisão na cidade de Bauru, pela 
professora Valquiria Passos Kneip; o encontro de Jorge Luis 
Borges com o nosso professor Omar Khouri registrado em 
imagens realizadas no dia 15 de janeiro de 1984; e a deliciosa 
lembrança da nossa querida professora Nydia Licia, que 
destaca a importância da trilha sonora que acompanha nossa 
existência.

Uma profusão de boas idéias que pretende colaborar 
com a construção e a difusão do conhecimento no universo 
acadêmico brasileiro e latino-americano.
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O traço difuso de Tomie Ohtake
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Resumo

Este artigo se propõe a uma leitura sucinta da 
obra de Tomie Ohtake, buscando explorar a 

singularidade de seu trabalho no contexto da 
arte abstrata contemporânea brasileira.

Palavras-chave: Tomie Ohtake, arte abstrata, arte 

contemporânea

Abstract

is article offers a brief review of Tomie 
Ohtake’s art, trying to investigate the singularity 
of her work in the context of Brazilian 
contemporary abstract art.

Keywords: Tomie Ohtake, abstract art, 

contemporary art

Dos tons aos traços, dos materiais às formas, identificamos a obra 
de Tomie Ohtake. Seja na pintura, na gravura e, mais recentemente, na 
escultura, sua arte é única, inconfundível.

É num primeiro roçar visual que sua singularidade criativa nos atinge. Sua 
geometria delicada ou suas nuances difusas do vermelho, ou do amarelo, 
em contraste ou harmonia descontínua captam e retêm o nosso olhar. São 
círculos ordenados ou à deriva, quadrados ou retângulos que perigosamente 

“As estruturas de Ohtake são como os sons graves de um gongo, mas a pintura de 
Ohtake tem uma voz limpa, silenciosa, suave.”

Theon Spanudis

se inclinam, se mutilam ou buscam a aproximação com 
outras formas. Ou, ainda, a anulação das formas para 
dar relevo à superfície. É a conjugação inesperada do 
preto e do vermelho mergulhados na textura do branco 
translúcido. Textura essa privilegiada pela suavidade 
reminiscente de uma arte/cultura longínqua, milenar. A 
sutileza aristocrática do Oriente e a ousadia agressiva do 
Ocidente em uma dialogia encantatória, sem categorias 
estéticas hierarquizantes, sem arte superior ou inferior. 
Ambas se complementam e o resultado é um equilíbrio 
inesperado entre o cromático e o formal, a plasticidade 
luminosa de superfície e a enigmática profundidade 
abissal. Nessa confluência, o punctum da arte de Tomie.

“Era um dia bonito, as cores muito vivas, a paisagem, 
diferente das cidades japonesas que eu conhecia (...) Fiquei 
encantada pelo brilho do sol e pela luminosidade das cores. 
Tive a impressão de que até o ar era amarelo”.(1)

Assim Tomie Ohtake rememora a primeira imagem 
do país, o nosso, onde desembarcara, com 23 anos, em 
1936, no porto da cidade de Santos. O sol pontuara seus 
primeiros momentos. A luz e o calor que dele emanavam 
iriam habitar sua mente e as futuras criações. Permear 
o seu estilo. O amarelo solar tão presente em suas telas 
empresta o brilho a outras tonalidades como o vermelho 
e, em alguns momentos mais metafísicos, o azul e 
até o lilás em crescentes desdobramentos violáceos. 
Arte zen, dizem alguns críticos. Arte fenomenológica, 
dizem outros. É que a abstração em Tomie, logo após 
os primeiros trabalhos figurativos, na década de 50 do 
século passado, foi ganhando amplitude em sua obra, 
diluindo a precisão do traço e assumindo, como afirma 
Paulo Herkenhoff, “uma perspectiva analítica da pintura 
enquanto poética de materialidade, espaço e cor”.(2)

Nasceu em 1913 na ainda imperial cidade de Kyoto, 
antiga capital do Japão e cidade sagrada por seus 
templos, inseridos em um cenário de montanhas e 
jardins, onde a transparência das águas e a superfície 
irregular das pedras delineiam o espaço, oferecendo 
um espetáculo de beleza e reflexão. Desse contexto, 
Tomie captou muito cedo a sensibilidade e a delicadeza 
necessárias para o exercício de representação estética 
da realidade, ainda que esta realidade se resumisse a 
encontros e desencontros cromáticos, plasmados em 
figuras e texturas distanciadas do convencional, numa 
contínua procura pela profundidade, pela transparência 
e luminosidade das formas. Na obra Tomie Ohtake, há 
um momento privilegiado em que se lê:

“O jardim zen do templo Ryoangi, em Kyoto, reflete o 
modo de pensar dos japoneses: entre uma pedra e outra, 

5

Escultura de Tomie Ohtake para o Hotel Blue Tree - Brasília - Alt. 10m. Catálogo da Exposição 
Comemorativa dos 90 anos da artista Tomie Ohtake Ed

ifí
ci

o 
To

m
ie

 O
ht

ak
e 

- 
O

br
a 

de
 R

uy
 O

ht
ak

e.
 C

at
ál

og
o 

da
 E

xp
os

iç
ão

 C
om

em
or

at
iv

a 
do

s 
90

 a
no

s 
da

 a
rti

st
a 

To
m

ie
 O

ht
ak

e



FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

6

FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

7

cria-se o silêncio e o vazio”, (3)

 complementado pela voz de 
Tomie:.

“Poucos elementos querem dizer 
muita coisa” 

Sua pincelada é magistral e ao tocar 
a tela busca a síntese. Como em um 
ideograma, tenta registrar o máximo 
com o mínimo. Há uma economia de 
traços e cores, uma quase tendência 
à monocromia. São haicais 
cromáticos que só se ampliam pelos 
desdobramentos e/ou repetições: 
variações ensimesmadas de seu 
movimento pictórico. Ela mesma 
afirma que embora sua pintura seja 
ocidental, nela há reflexos de sua 
formação oriental. Parece assimilar 
os princípios da filosofia zen, mas 
reinventa-os no seu fazer, não os 
repete em sua forma clássica e 
linear, de traços finos, precisos, ricos 
em detalhes. Por isso, talvez, Tomie 
Ohtake discorde de uma leitura zen 
de seu trabalho, pelas alterações 
que nele ocorrem. Contudo, a 
disciplina no uso do pincel, sua 
precisão, o deixar-se envolver pela 
lentidão do gesto na apreensão das 
arquiteturas mentais, denunciam 
resquícios de uma milenar postura 
oriental. Mas o olhar do outro, do 
ocidental, não pode deixar também 
de observar que sua disciplinada 
precisão assume paradoxalmente 
desvios intencionais, como se 
o pincel ganhasse autonomia e 
interrompesse o processo por ela 
iniciado, gesto que dá leveza às 
formas e diferenciação à superfície. 
É Herkenhoff quem melhor analisa 
esse processo estético:

“A arte de Tomie Ohtake celebra a 
energia envolvida no ato pictórico. Todo 
o espaço está tomado por uma espécie 
de imantação. As pinceladas criam a 
superfície ou se disciplinam em torno 
de uma definição de um plano circular 
vazio. A geometria sensível conforma o 

Neiva Pitta Kadota
Professora da FACOM-FAAP. Doutora e 
Mestre em Comunicação e Semiótica, 
PUC/SP. Autora de A Escritura Inquieta, 
entre outras obras.

vazio zen (...). A intensidade da cena se 
agita como superfície da pintura”. (4)

Essa busca pela “profundidade 
e transparência” em Tomie, pela 
síntese em sua obra, pela abstração 
dos elementos pictóricos “No Japão, 
tudo é abstrato”, diz ela, tem não 
só relação com seus ancestrais, 
mas revela que também se deixou 
influenciar pela arte abstrata que 
buscava, a partir de Cézanne e, após, 
com os futuristas russos e italianos, 
uma arte não-representativa da 
realidade. Uma arte que criou 
polêmicas e adquiriu fôlego com o 
“Quadrado preto suprematista” do 
russo Malevich (1914/1915) que 
nos alertava para a necessidade de 
um novo olhar em direção à arte 
que surgia, muito distanciada das 
anteriores. Em Malevich, apenas 
um quadrado preto sobre um fundo 
branco, apenas uma pintura que se 
referia a si mesma e não ao mundo 
exterior a ela. E o questionamento: 
um profundo vazio ou uma plenitude 
infinita? De qualquer forma, uma 
obra sintética, absolutamente 
simples, cujo processo se manifesta 
por “redução, eliminação e 
concentração”, tendência artística 
que marcou a arte do século XX.

E Tomie, em uma entrevista no 
ano de 2000, afirma “Creio que 
minha pintura ficou ocidentalizada. 
Evito o subjetivismo, sou objetiva e 
não me comove em termo de pintura a 
realidade exterior”. (5)

Esse distanciamento da “realidade 
exterior” nos aponta para Ortega 
y Gasset que buscava direcionar o 
nosso olho para uma desumanização 
da arte e, em Ohtake, é materializado 
por silenciosas sutilezas tonais e 
de forma que vibram em suas telas, 
expondo com uma visibilidade 
resplandecente o que na verdade 
são: arte, apenas arte.

E, assim, nessa trajetória de 

substituição do referente por elementos abstracionais, 
operação aparentemente paradoxal pela fusão do 
simples e do complexo, consolida-se o trabalho de 
Tomie Ohtake, que certamente foi influenciado pela 
obra de um outro russo a quem admirava, Mark Rotko, 
sendo ele adepto da “expressão simples do pensamento 
complexo”. E é visível a complexidade da obra em Tomie 
Ohtake, que consegue com um número bastante exíguo 
de elementos pictóricos um efeito estético de texturas, 
vibrações e volúpias gestuais surpreendentes. Torna-se 
quase impossível não se deixar encantar com a “perigosa 
suavidade” e a “geometria sensível” presentes na pintura 
da artista que soube também levar para uma outra 
área da arte, a escultura, a sua singular sensibilidade, 
desconstruindo círculos e outras formas que se moldam 
e se equilibram estética e ludicamente em espaços 
públicos, diante do olhar extasiado ou do toque curioso 
do expectador que se deseja parte integrante desse 
contexto de experimentações visuais e tácteis capazes 
de nos revelar, como queria Kandinsky, as “realidades 
transcedentais do cosmo, a metafísica da própria criação”. 
(6)

Gravura 1987 - Coleção da Artista. Catálogo da 
Exposição Comemorativa dos 90 anos da artista 

Tomie Ohtake - 2003

Gravura 1993 - Coleção da Artista. Catálogo da Exposição Comemorativa 
dos 90 anos da artista Tomie Ohtake - 2003
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4 NOTAS

(1) Apud Lígia Santos e Lígia Rego. In: Tomie Ohtake, pág.3

(3) Lígia Santos &, Lígia Rego. In: Tomie Ohtake, pág.4

(4) Apud Catálogo ERTO, pág.25

(5) Apud Catálogo ERTO, pág.62

(6) Apud Mel Gooding. In: Arte Abstrata, pág 25
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Resumo

O objetivo principal deste artigo é refletir sobre 
a responsabilidade pessoal do educador na 

formação individual de seus alunos para incluí-
los em um mercado que exigirá, cada vez mais, a 
essência da pessoa do profissional e seus valores 

pessoais para a transformação da sociedade.

Palavra-chave: interdependência -  dependência 

que existe entre as parte e o todo.

Abstract

e main goal of this article is think about 
the personal responsibility of the teacher on 
individual formation of his students to include 
them in a market which demand, each time 
more, the personal scent of professional and his 
personals values to change the society.

Keyword: interdependence - there is 

dependence between the parts and everything. 

Há de se entender em primeiro lugar o que é interdependência, conceito 
conhecido há alguns anos, mas que somente agora nos traz um ensinamento 
fundamental. A rede de relacionamentos que envolvem o indivíduo nos 
mostra que não somos um sem a soma do outro, pois somos, cada um de 
nós, partes do mesmo todo. É como uma partícula que existe por causa 
da existência de todas as outras. Mesmo assim, sendo parte deste mesmo 
todo, somos diferentes porque somos desiguais. Vivemos na diversidade, e 
por isso mesmo entendemos o porquê que as barreiras do preconceito e das 
distâncias precisam ser quebradas.

Somos um acontecimento único, resultado do conjunto de muitos outros 
acontecimentos, mas temos por natureza a responsabilidade de darmos 
origem a outros tantos que representam a expressão exata da herança do 
nosso passado, da qualidade de nossos desejos, e a forma que manifestamos 
os nossos valores. Somos causa e efeito num exercício constante de 
razão e liberdade, mas é preciso termos a coragem de quebrar o sonho da 
independência e entender que desta forma ‘somos dependentes’. 

Após a revisão do funcionamento entrelaçado das relações no conceito 
de interdependência, precisamos entender este conhecimento no âmbito 
da Educação, e perceber que o aluno, ao ser reconhecido como o elemento 
central do processo educacional, deve ser reconhecido como um indivíduo 
que possui uma natureza interdisciplinar. Antes de ser aluno, é filho de 
vários acontecimentos advindos da existência de seus pais 20 anos antes, e a 
junção de variáveis que os fizeram casar e ter filhos. Se de um lado temos os 
pais, do outro encontramos a influência da mídia, que transmite um número 
sem fim de informações que talvez aquele indivíduo naquele momento não 
tenha capacidade para transformar, e assim, transformado pela indústria, 
carrega consigo mitos e verdades virtuais. 

Esta pessoa é o aluno que vem para as nossas 
salas de aula sabendo muito de informática, usando 
inadvertidamente os símbolos rituais de sua matriz 
social, e falando a linguagem própria da sua ‘tribo’, ou 
melhor, de sua cultura. Neste sentido, nós, os educadores 
possuímos a função de orientar a boa mistura de todas 
as fontes de informação para que possam gerar valores 
e conhecimentos práticos. Essa é a urgência, formar 
alunos cooperativos, úteis, inseridos dentro de um 
contexto dinâmico do mundo de trabalho e não só criar 
mão-de-obra específica para o processo produtivo.

E assim, com tantos papéis num mesmo indivíduo, 
chegamos a um esquema de desenho parecido com um 
sistema nervoso.

O Profissional = Responsabilidade Pessoal
A ABA – Associação Brasileira de Anunciantes acaba 

de formalizar a edição: ‘Atitudes de Responsabilidade 
Pessoal do Profissional de Marketing’. Nossos alunos 
serão esses profissionais que deverão possuir certas 
habilidades, sejam elas de marketing ou não. Sabemos 
que essas habilidades são construídas através das 
experiências da vida, incluindo nela a universidade da 
qual fazemos parte, e participamos com certa influência. 
O mercado exigirá uma postura pessoal responsável 
deste profissional, seja como realizador, seja como 
consumidor. É a RESPONSABILIDADE SOCIAL 
PESSOAL.

Figura 1: Desenho das relações de interdependência do aluno em sua 
natureza interdisciplinar.

Está cada vez mais claro que a qualidade dos produtos 
e/ou serviços está diretamente ligada à qualidade dos 
profissionais que os produzem. Talento, qualificação, 
conhecimento são insubstituíveis, mas a essência da 

pessoa do profissional é o fator principal para que ele 
possa ser capaz de agir através de seus valores pessoais 
na construção de uma sociedade mais saudável para 
todos. 

Segundo este manual, as habilidades devem coexistir 
na personalidade do profissional, e estão divididas em 
seis passos, sem diferenciação de graus de importância 
entre eles.

O mercado procura e cada vez mais procurará, 
um profissional que possa ser realizador mesmo na 
adversidade, que saiba ser responsável por seus atos 
e livre por acreditar na verdade, que seja ele mesmo 
com o grupo e em meio às mudanças, e que seja 
curioso e flexível. Ao analisarmos a interdependência 
dessas relações, concluímos que o mercado procura 
profissionais bem formados, com caráter, e, mais uma 
vez, nós professores fazemos parte dessa história.

Figura 2: Desenho estrutural de habilidades, onde cada parte possui 
o mesmo peso que todas as outras. 

O Mercado = Responsabilidade Social 

Responsabilidade Social significa em última instância, 
o tamanho do ‘investimento’ que o 1º e 2º setores são 
capazes de fazer na sociedade, com a promessa de ‘um 
resultado futuro’, portanto com comprometimento, 
constância e consciência (3c’s). Em síntese, este 
significado resume o conceito de responsabilidade social 
empresarial, pois a sociedade do futuro, como vimos, 
exigirá uma transformação dos relacionamentos para 
o equilíbrio entre a demanda e a oferta dos serviços 
sociais de forma ética e transparente.  Uma economia 
sustentável é a base para o desenvolvimento social, e 
o trabalho de equipe é o elo fundamental, pois cada 
um será capaz de criar formatos próprios de parcerias 
e influenciar a cadeia produtiva na criação de uma nova 
ordem mundial.
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Figura 3: Relacionamentos ideais de mercado para o desenvolvimento social.

No quadro acima (fig. 3) , encontramos a relação 
simples entre responsabilidade social e estratégia 
corporativa quando o objetivo é comum, ou seja, a busca 
de desenvolvimento social. As relações para a construção 
de uma economia sustentável, é diretamente relacionada 
às ações corporativas de excelência e desenvolvimento 
humano.

Para terminar, acredito que o século XXI será cada 
vez mais regido pela VONTADE, isto é, pelo poder 

transformador do querer pessoal, da procura pelo 
saber, da informação correta, da tecnologia inclusiva, 
e principalmente, pela RESPONSABILIDADE PESSOAL 
de todos dentro do processo. Nós educadores, 
participamos do processo de co-criação do futuro, e 
nossa responsabilidade é para que todos possam viver 
com dignidade.

A propaganda e Machado: donos do 
próprio nariz
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Resumo

A necessidade de saber, de discutir 
generalizações, faz com que sejam primeiro 

as palavras, as verdadeiras responsáveis 
pela orientação de nosso comportamento, 

direcionando nossas consciências. O objetivo 
deste artigo é realizar uma leitura semântica 

entre o tema do conto O Segredo do Bonzo, de 
Machado de Assis, e a persuasão publicitária.

Palavras-chave: literatura, propaganda, 

persuasão, discurso.

Abstract

e need to discuss and to be aware of 
generalizations highlights the 
importance of words as the actual responsible 
for the direction of our behaviour, which guides 
our consciousness. e objective of this article 
is to carry out a semantic reading relating the 
short story “Bonzo´s Secret”, by Machado de 
Assis, and marketing persuasion.

Keywords: literature, advertising, persuasion, 

speech.

“Todos crêem facilmente no que temem e no que desejam”
La Fontaine

Antes de mais nada, faz-se necessário a apresentação de uma breve 
síntese do conto em questão. Trata-se da história de um viajante e escritor 
português, Fernão Mendes Pinto, que deixou registradas as aventuras 
e observações das viagens que fez pelo Extremo Oriente, destacando 
a genuína capacidade de alguns, em persuadir o próximo. O conto é, 
sobretudo, um exercício de estilo persuasivo, onde a maior aventura se dá 
através da linguagem.

A partir do título – O Segredo do Bonzo (tipo de sacerdote budista) 
– uma curiosidade latente é despertada no leitor, uma vez que este, ao lê-lo, 
vislumbrará a possibilidade de, através da narrativa, realizar sua descoberta 
cognitiva, além de enveredar-se por intrigantes e místicos caminhos de 
uma filosofia oriental. O curioso é que quanto mais distante da realidade 
fundamentada, mais força adquire a linguagem para o convencimento da 
multidão. 

Baudrillard1 ao falar sobre o segredo, diz que este é uma qualidade sedutora, 
iniciática daquilo que não pode ser dito porque não tem sentido, daquilo que não é 
dito e que, apesar disso, circula. Invisível, mas sob o discurso, de signo em signo se 
faz presente em sua circulação secreta. Ser seduzido é ser desviado de sua verdade. 
Essa verdade, a partir de então, forma um segredo que lhes escapa.(p. 90) Assim, 
de engano em segredo, inicia-se um ritual que só obedece à regra de seu 
tear-sígnico. É como se uma espécie de “acidente” lingüístico transformasse 
o absurdo em persuasão. Algo como o antes e o depois de seven days 



FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

12

FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

13

inchavam tanto que tomavam metade da cara do 
paciente, para fazer valer sua persuasão: reunindo 
muitos físicos, filósofos, autoridades e o povo, 
comunicou-lhes que tinha um segredo(...)substituir 
o nariz achacado por um nariz são, mas de pura 
natureza metafísica, isto é, inacessível aos sentidos 
humanos – desta forma, o persuasor, implicitamente, 
coloca que só aqueles que têm sentidos sobrehumanos 
serão capazes de enxergar o tal nariz metafísico.

Obviamente, todos saíam dali com os narizes enormes 
do mesmo jeito, mas a destreza comportamental e 
lingüística realizada para “trocar” o nariz enfermo por 
um outro metafísico sadio, não deixava aos pacientes 
brecha alguma para indagações “constrangedoras”. O 
mesmo acontece na velha história da roupa do rei, 
tecida com fios tão nobres e especiais que somente os 

inteligentes e puros de coração poderiam vê-la. Pois é, o 
rei está nu, mas ninguém tem coragem de dizer que não 
enxerga a nobre vestimenta. 

Deparamo-nos, pois, com o maravilhoso mundo do 
simulacro, privilegiado pela dimensão intersubjetiva da 
linguagem, a qual fundamenta o inverossímil mascarado 
de veracidades discursivas. 

Ser dono do próprio nariz é o que menos interessa, 
porque toda essa alegoria não passa de vaidade e ilusão. 
O escritor pode ser dono e nariz de quem quiser, já o 
publicitário - não menos pomadista, mas certamente, 
com um requinte polissêmico e singular muito mais 
escasso, uma vez que trabalha com modelos redundantes 
e padronizados de estilo e felicidade - pode criar várias 
opções de registros melhorados, tornando-nos donos 
dos narizes que respiram fundo, transsinestésicos. Claro 
que, guardadas todas as distinções entre a construção 
literária e a propaganda, não buscamos, aqui, uma 
aproximação de gêneros discursivos, mas sim, de temas 
indicativos para determinada sanção grupal. 

No caso do conto, o indivíduo, sensível à temática 
latente da “cura”, aceita a persuasão de modo ilegível à 
sua consciência, tal qual a propaganda com sua lógica 
do Papai Noel, citada por Baudrillard4, evidenciando 
não se tratar de uma lógica da prova, mas da fábula e 
da adesão. Aqui, a dominação não se dá por meio da 
violência física nem do consumo em torno de valores 
políticos ou religiosos, como em outras épocas. Dá-se por 
meio de instrumentos discretos, dispersos, camuflados 
de liberdade e ação, que encobrem a verdadeira estrutura 
opressora, frustrante e classista.

Tais instrumentos Ernest Cassirer5 define como 
atuantes de um universo simbólico, do qual a língua, o 
mito, a arte e a religião participam, ou melhor, no qual 
constituem a rede simbólica que permite à experiência 

diet2, ou então, o efeito de conquista e sedução do axe 
desodorante e por aí vai.

Por ironia do destino machadiano, nosso narrador 
não falava a língua local, tendo por tradutor seu amigo 
Diogo Meireles. A fim de saberem mais sobre a doutrina 
pregada pelo Bonzo, partem ao encontro daquele que é 
conhecido por Pomada e seus sectários, pomadistas3. 

Dizem que ele não a confia a nenhuma pessoa, 
se não às que de coração se quiserem filiar a ela 

– o persuasor deve ter o senso de oportunidade de, 
previamente, selecionar aqueles que o irão procurar e aí, 
a palavra estará pronta para a mistificação, uma vez que 
o evocado já se encontra pré-disposto a aceitar o que lhe 
será dito. A cama está feita, A Cartomante que o diga. E 
assim, passam a ouvir o mestre.

A virtude de saber têm duas existências paralelas, 
uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos 
que o ouvem ou contemplam – o persuasor deixa clara a 
condição do sujeito ativo e passivo, descartando qualquer 
possibilidade de inversão desses papéis, embora atribua 
à linguagem o austero valor do lugar da constituição da 
subjetividade. Subverter e contestar o apuro da idéia 
sublime, do jogo pueril da língua, da falsa bonança que 
rege as relações sociais e da melancólica indiferença 
travada entre as pessoas são as pistas para melhor se 
entender a incessante procura do que se convencionou 

chamar de identidade. Aqui, identidade que se revela na 
articulação com o outro, agregando ao eu fragmentos 
acumulados em cada andança, em cada olhar trocado, 
em cada diálogo. Tudo isso para evidenciar que não há 
espetáculo sem espectador. Olha o BBB, gente!

Uma coisa pode existir na opinião, sem existir na 
realidade  -  tem-se, aqui, o suporte instrumental do 
persuasor: a abrangência da linguagem. Nela, tudo é 
possível, tudo cabe. Da quebra de conceitos à reiteração 
dos tabus, num passe de mágica, digo, de retórica. Vualá! 
Os nossos japoneses são melhores que os outros. 

O Bonzo despediu-se de nós com a certeza de 
que abalávamos dali com a verdadeira alma de 
pomadistas – há uma sátira mordaz à ingenuidade 
popular e um enaltecimento íntimo aos “persuasores”, 
que lembra os circunlóquios observados na segunda fase 
da publicidade, como o anúncio da loira da gillette, que 
dizia: Experimente, se for capaz, ou seja, é absolutamente 
irresistível, não comprar seria um sacrilégio masculino. 
Pronto, a estratégia persuasiva se consuma. E nós, 
consumimos, sumimos, sumimos-com-mimos, e onde 
vamos parar? Não vamos.

Saindo da casa do Bonzo, os amigos resolvem por em 
prática a doutrina aprendida, sendo a idéia de Diogo 
Meireles, a mais engenhosa.  Aproveita-se de uma 
singular doença que arrebatava a cidade, os narizes 
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humana fundamentar e funcionalizar a imagem de 
Papai Noel. Deste modo, reveste-se a propaganda: das 
representações do mundo dos sentidos almejados, dos 
valores que embebedam nossos homogêneos hábitos de 
vida e de consumo. 

Para isso serve a star-strategy, termo criado pelo 
publicitário francês J. Séguéla6, para denominar o 
cerne da persuasão coletiva. Segundo ele, o imperativo 
da persuasão na psicologia das multidões relaciona-
se com duas libidos: a erótica, no sentido de que a 
tendência amorosa é a primeira fase da sociabilidade, 
e a libido narcísica, no sentido de que a identificação é 
o segunda fase. Amor e identificação, ter e ser, Eros e 
Mímesis: o que começa o amor, a identificação o acaba 
e o persuasor é o fecho da abóbada de todo sistema de 
relações. Na multidão, não há dissolução de consciência, 
mas retorno à fase mais primitiva da vida psíquica 
e isso, devido à sugestão. Toda propaganda explora 
largamente essa constatação do primado psíquico das 
forças inconscientes na comunicação de massa. Por isso, 
diz-se que não acreditamos na propaganda mais do que 
a criança no Papai Noel.

Nosso legado psíquico volta-se ao século XX como o 
século da propaganda, em todos os níveis. Da propaganda 
dos objetos de consumo como tênis e refrigerantes, da 

propaganda política, ideológica e até filosófica. Século 
de Adorno – irônica ambigüidade lexical – da TV, dos 
quadrinhos, de Hollywood, do Rock’n’roll. Século em 
que se fabricam coisas e vendem-se metacoisas.

Lembrando Terry Eagleton7: tempo em que o saber 
torna-se retórica, a arte perde sua aura e a ética torna-se, 
sobretudo, participação de campanhas promocionais de 
terceiro setor.

Pois é, o rei está nu, o mundo está nu e a propaganda 
continua velada, retoricamente. A proposta do novo 
milênio persuasivo se faz carne. Carne-clone de seu 
mesmo signo vindouro de séculos: bonzos, papas, 
profetas, publicitários canonizam a arte machadiana 
cujos meios são em si, os fins.

NOTAS

1 BAUDRILLARD, J. Da sedução,  Papirus, Campinas/SP , 1991.
2 Sopas dietéticas para uma semana, destacando que você 
emagrece 1 kg por dia ao usar o produto, ou seja, 7kg por 
semana. 
3 No final do conto há uma nota especificando que estes 
vocábulos são locuções familiares de nossa terra: é o nome local 
de charlatão e charlatanismo, especialmente usada para falsos 
médicos.
4 BAUDRILLARD, Jean. “Significação da publicidade” In: COSTA 
LIMA, Luiz (org.) Teoria da cultura de massa, Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1982.
5 CASSIRER, E. Linguagem e Mito, São Paulo, Perspectiva, 1985.
6 SÉGUÉLA, J. Hollywood lave plus blanc, Paris: Flam-mariou, 
1982.
7 EAGLETON, T. A ideologia da estética,  Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar 1993.
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Resumo

Idéia pessoal, conceitual e a fama do Diretor de 
Arte no âmbito do Design Gráfico, na visão dos 

alunos.
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artista designer

Abstract

Personal view, general idea and general 
estimation that the students have for a Art 
Director of Graphic Design.

Keywords: art director, graphic design, artists 

who designs

O presente texto privilegia o campo de informações empíricas, cujos 
dados foram obtidos em sala de aula, reunindo a percepção dos alunos 
a partir das experiências cotidianas por observação ou convivência com 
profissionais da área de comunicação e a expectativa profissional, tendo em 
perspectiva a ocupação no mercado de trabalho.

O arquétipo de empreendedor é uma atitude que se incorpora ao 
comportamento do aluno, como signo do papel social, fundado em 
convicções pela preservação da identidade profissional.

Neste contexto, surgiu o perfil do Diretor de Arte e com esse propósito 

April GreimanDan Friedman
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17“A fama de um Diretor 
de Arte está sempre 

intimamente ligada ao 
seu talento”

foi também possível detectar como os alunos avaliam 
a atuação profissional, sendo certo que formam uma 
corrente de  opiniões que protagoniza a ética.

A metodologia adotada foi a 
de desenvolver o tema Diretor 
de Arte, com base em atividades 
e discussões com os alunos, em 
aulas presenciais, para estudo e 
interpretação da Direção de Arte 
em Publicidade, com o objetivo 
de estimular, sob o ponto de vista 
estético e ético, atitudes criativas em relação ao exercício 
profissional.

Teoricamente, a troca de idéias com os alunos foi 
motivada com a leitura dos livros  constantes da 
bibliografia no final indicada.

Foi assim que o Diretor de Arte integrou 
tematicamente a presente reflexão sobre o 
profissionalismo e a profissionalização, absorvendo 
dados empíricos e conceituais, como segue.

Diretor de Arte – apesar de ser cinematograficamente 
conhecido como aquele que senta na cadeira com design 
personalizado – etimologicamente é aquele que sente,  
um esteta, no sentido grego da palavra.

Diretor de Arte não é um cargo, mas um profissional 
que tem a responsabilidade pelo encargo de direção, 
ou seja, de conhecer, conceituar, direcionar, apreciar, 
distinguir, conduzir, definir, orientar e decidir.

Ser  Diretor de Arte  é prática e oniricamente possível. 
Uma carreira inspirada ( sem duplo sentido ) , com várias 
direções.

“Como você pode sonhar com aquilo que tira o seu 
sono?”

“Puro prazer de dirigir.”

(Da Campanha BMW Z4. A soma de todos os 
sentidos.)

São tantas as opções profissionais que escolher uma 
significa perder o prazer de exercer outra.

Todas as profissões, especialmente as afetas à 
Comunicação, estão sendo submetidas à revisão, ou 
como hoje se diz, redefinição.

“Sua comunicação tem que ser revista.” 

(Da Campanha TRIP Editora)

Sob o ponto de vista profissional, não basta buscar 
resultados alternativos, imprescindível encontrar 
soluções inéditas.

Consulte sempre um Diretor de Arte.  Ele previne 
rupturas geradas pela fragmentação de concepções, 
aproxima novas acepções e afasta velhas decepções.

Durante estes meus mágicos 
anos de magistério, indagando 
a imagem do Diretor de Arte, 
ganhei preciosas pérolas dos 
meus prezados e criativos 
alunos, atualmente um colar de 
valor inestimável, que ilustra 
brilhantemente este ilustre e 

polêmico profissional.

Assim, segundo a óptica bem-humorada dos alunos,
Diretor de Arte  é :
- o melhor champagne de uma carta de vinhos;
- a cereja do bolo;
- o custo-sacrifício;
- o cara que sabe o valor de tudo e o preço de nada;
- o ousado capaz de tirar a maçã de Eva, se não for a fruta 
da estação;
- aquele que a gente nunca esquece;

Rudy Vanderlans

“Certo é que todo 
trabalho com Diretor 
de Arte tem direção 

ao sucesso”

- um longa de Hitchcock, puro suspense;
- que nem fruta madura, só dá prá fazer doce;
- quem convence um vegetariano a comer estrogonofe só 
por causa dos cogumelos;
- um pêssego em calda, ou a gente adora ou a gente 
odeia;
- talentoso ou tem talento;
- um quadrado metido a retângulo 
que vive circulando;
- um vendedor de imagens;
- sucesso quando é designer gráfico 
bem-sucedido;
- a ludicidade e a lucidez em pessoa;
- o que eu quero ser quando crescer;
- o Teco da dupla de criação porque o Tico fica para o 
redator.

Em relação à dupla de criação, necessariamente 
formada por um Diretor de Arte  e  um  Redator - experts 
em persuadir- sublinho que o trabalho de Direção deve 
ser somado e não rivalizado com o de Redação.

A  dupla de criação deve pôr em paralelo a estética com 
a ética e na diagonal, toda a Criatividade possível. 

Para a criação de uma Dupla de Criação, importante 
observar que existem os Expertos, que são os 
profissionais experientes, sabedores, empreendedores, e 
os ESPERTOS, que só tem a habilidade maliciosa, tão-só 
a manha que caracteriza os amadores.

O Redator tem o dom da palavra. 

O Diretor de Arte dá o  tom da 
palavra.

O Redator não é um mero 
fraseador. Ele deve ser um escritor, 
por excelência. Ser ousado para 
mostrar a língua, com absoluto 
domínio do idioma. 

Para ele, redigir deve ser como respirar. Deve ter estilo 
e inspiração de Queirós, de Assis, de Camões, de Sá-
Carneiro, de Hollanda, de Andrade, enfim, de verdade. 
Deve ser pessoal, impessoal, mais-que-perfeito.

E se possível, apenas a título de sugestão, dar um 
ponto final na tendência atual das reticências.

O Redator Publicitário também tem a obrigação de 
promover, proteger e defender a língua portuguesa, 

Neville Brody
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que é um bem de natureza imaterial, integrante do 
patrimônio cultural brasileiro.

Reza a lenda que nenhum Diretor de Arte tem uma 
biografia, mas uma mitografia. Raro é um Diretor de 
Arte que tenha seu álbum de bebê, comum é que ele 
tenha um portfolio desde a sua vida uterina.

Isto tudo porque o Diretor de Arte é um mito e esta 
mitificação deve-se à admiração geral, causa e efeito da 
profissão, carismática por natureza.

A voz pública, a reputação, a fama de um Diretor de 
Arte está sempre intimamente ligada ao seu talento, por 
aptidão natural ou habilidade adquirida.

Excesso do imaginário ou imaginação excessiva, fato é 
que o Diretor de Arte é um fetiche. E apesar de tudo, ele 
não é imaginário – sua imagem imaculada é de um ser 
imaginante – ele sempre realiza novas combinações de 
imagens, tem inevitavelmente imaginação criativa.

Há quem diga que o Diretor de Arte  é um criador de 
casos, cases, micos e até de saci.

Vários são os estigmas que marcam o Diretor de 
Arte. O mais profundo é o de profissional excêntrico. 
E a excentricidade abrange ser original, extravagante, 
esquisito, exaustivo e exaltado. É também estigmatizado 
por ser exigente.

Certo é que todo trabalho com Diretor de Arte tem 
direção ao sucesso.

Para tanto, o Diretor de Arte  associa boas idéias, 
concilia a fusão e difusão de informações, faz 
reconhecimento conceitual, cria oportunidades de 
novos negócios e articula novidades, além de ser um 
hábil caçador de talentos.

Com tantas responsabilidades, interessante que 
o  Diretor de Arte tenha um porte eclético, seja um 
tradutor intérprete de culturas, um maestro das cores, 
íntimo da tipografia, riquíssimo em conhecimentos 
gerais e de preferência, resida próximo ao seu local de 
trabalho (porque ele não vai ter hora para nada, com 
hora marcada para tudo).

Apesar do Diretor de Arte não ter uma bola de cristal, 
ele prevê o que vai ser sucesso, porque sabe que não há 
como advinhar o futuro, apenas como compreender suas 
tendências.

Para ser Diretor de Arte não basta ter olho mágico, 
precisa ter visão prismática, iridescente. Insuficiente 
ter liderança, ele precisa ter gerência de desempenho. 
Estar atualizado é pouco. Em tempo e com o tempo, um  
Diretor de Arte   sempre acaba ficando à frente do seu 

tempo. Seu perfil profissional é voltado para impressões, 
não para pressões.

É comum ouvir dizer que o toque especial é sempre da 
Direção de Arte. Costumo comparar com as coberturas e 
recheios de tortas, para demonstrar que quem dá sabor 
à aparência é o  Diretor de Arte, um autêntico Chef de 
imagem.

Oportuno lembrar que prestígio é só chocolate 
com côco, se não houver bom êxito profissional com  
experiências bem-sucedidas, não apenas sucessivas.

O Diretor de Arte tem papel distinto do Diretor de 
Criação.  Talvez – e friso aqui a acepção dubitativa – 
Diretor de Criação tenda à gestação criativa, enquanto 
que Diretor de Arte à gestão artística. Contudo, melhor 
guardar em estojo esta distinção, para protegê-la, por ser 
um tanto quanto delicada.

É o Diretor de Arte que faz a vitrine para o público. 
Ele é o responsável pela essência visível, com balizadores 
conceituais. É ele quem dá visibilidade à criação.

O Diretor de Arte trabalha com cores, formas, linhas, 
volumes, etcetera, enquanto elementos sensíveis, 
com valores estéticos e éticos inclusive, captando a 
conceituação na diversidade de emoções e sentimentos, 
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dentro das condições e dos efeitos da criação artística.

Na Direção de Arte, o papel de guardiã dos seus 
elementos constitutivos – tipografia, imagem e cor 
– incumbe à especialidade denominada Design Gráfico.

O Designer Gráfico é um especialista em projetos 
gráficos. Ele é responsável pela programação visual, 
no que tange à organização dos elementos plásticos, 
tais como contraste, destaque, simetria, harmonia, 
equilíbrio, unidade e variedade, linguagem das cores e 
composição tipográfica.

Enquanto especialidade, Design Gráfico é  uma 
essencialidade da Direção de Arte. A associação de 
um Diretor de Arte e um Designer Gráfico é uma 
simbiose.

A Direção de Arte é uma atividade plural que reúne 
diversos campos do conhecimento. Ela responde pela 
realização, viabilidade e execução da criação.

Sob o  ângulo prático e de acordo com o “Dicionário 
Publicitário OnLine”, o Diretor de Arte é “um 
profissional especializado em desenvolver a parte visual 
e gráfica das peças publicitárias; e em produção, um 
profissional responsável pelo projeto e execução da parte 
visual do comercial, incluindo cenografia, figurinos, 

Neville Brody

objetos de cena, etc.”

Via de regra, o Diretor de Arte tem sólidos 
conhecimentos do abstrato que concretiza.

Enfim, Diretor de Arte é aquele que tudo vê, digno de 
ser visto, o Espectador Espectável.
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Resumo

A cidade é um espaço semiótico capaz de 
“revelar” a fenomenologia da percepção nas 

diferentes formas de vivência nos lugares. Esse 
ensaio foca o olhar na “invisibilidade” da zona 

cerealista no centro de São Paulo.

Palavras-chave: cidade, semiótica, fenomenologia

Abstract

e city is a semiotic space capable of revealing/
hiding the phenomenology of the perception in 
the different forms of experience in its places. 
is essay focuses in the “invisibility” of the so-
called “Zona Cerealista”, around the Municipal 
Market, in downtown São Paulo.

Keywords: city, semiotic, phenomenology

Uma cidade, várias cidades, alguns textos.

A invisibilidade da cidade já é um tema bastante “visível” nos discursos 
acadêmicos e artísticos. O ritmo acelerado de transformação dos espaços 
urbanos não tem passado despercebido aos olhos de pesquisadores e 
artistas.1 

 Em São Paulo, o megaprojeto Arte/Cidade 2 conseguiu concentrar 
e catalizar o tema que também já foi recentemente objeto da Bienal 
Internacional de São Paulo. De algum modo, a invisibilidade e o esquecimento 
tornam-se “presentes” (ao menos como signo) e nos convidam a re-memorar 
esses lugares.3

Esse ensaio que se apresenta é o relato da tentativa de experimentar a 
invisibilidade no espaço urbano e ao mesmo tempo compreendê-la. Para 
isso, foi eleito um lugar específico: a zona cerealista de São Paulo, em frente 
ao prédio do Mercado Municipal por detrás e à esquerda do edifício São Vito.  
Houve, assim, a experiência “física” da visita e a experiência intelectual de 
visitar textos e participar do debate promovido pela professora Lucrécia 
D’Aléssio Ferrara em curso sobre o tema oferecido na PUC em São Paulo4. 
Além disso, Rodrigo Lobo, aluno do curso de Cinema da FAAP, colaborou 
com a experiência participando da visita ao local e de alguns diálogos para 
produzir um ensaio fotográfico do qual selecionei algumas imagens.

O recorte de referências aqui é vasto e pode causar surpresa ou até mal-
estar no interlocutor. Mas a perspectiva pretendida talvez justifique a 
ousadia. Há várias maneiras de olhar a cidade (e “compreendê-la”): o viés 
histórico, urbanista, o artístico, o poético, o do morador, o do visitante. 
Tentei expor essas formas de olhar e compreender para de fazê-las produzir, 
no encontro, uma “paisagem” onde a complexidade dessas relações pudesse 

“Os lugares não desaparecem, tornam-se encantados”
Guimarães Rosa 21

FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

21



FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

22

FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

23

signo à nossa cognição. Em Peirce, toda manifestação é 
sígnica e o signo é a mediação entre o objeto do signo e 
seu interpretante (o efeito produzido pelo signo em uma 
mente). Sensações, portanto, são fenômenos produzidos 
nesse contato “mente-mundo”5. “Mente-mundo” por 
tratar-se de uma relação em que a mente não está “fora” 
do mundo, mas faz parte dele, ao mesmo tempo, no 
ato da percepção. Ainda que os signos/fenômenos só 
pareçam ser perceptíveis apenas a partir do contraste 
estabelecido entre a mente que percebe e o mundo a ser 
percebido. 

Outro problema se coloca: além da percepção inicial, 
o ato de cognição, de produção de conhecimento requer 
tradução. 

A cidade como objeto de conhecimento é um lugar 
privilegiado para perceber a problemática exposta. 
Pois, ao habitarmos no espaço, ele nos cerca e se 
“naturaliza” tornando-se um lugar familiar e “comum”. 
Num espaço múltiplo e diverso como São Paulo, 
porém, não parece haver uma, mas várias cidades que, 
no entanto, permanecem uma dentro do nome. Seus 
espaços se diferenciam, contrastam e intercomunicam 
revelando modos de ser, viver e estar. A cidade aparece 
aí como “mídia” que, nas palavras da professora Lucrécia 
D’Aléssio Ferrara, “ilumina espaços enquanto obscurece 
outros”.6 
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ser percebida. Mesmo com essa advertência, talvez ainda 
se faça necessário adiantar o uso que farei de Baudelaire. 
O poeta da multidão e sua famosa análise da cena 
moderna a partir do caricaturista senhor Guys (O pintor 
da vida moderna) não permite construir a relação entre 
sua Paris do século XIX e nosso decadente centro da 
São Paulo do início do século XXI. É o tipo do olhar que 
Baudelaire lança à cidade que me interessa, é o seu modo 
sui generis de participar da cena urbana de seu tempo 
com a disponibilidade “desinteressada” do flâneur. O 
olhar que flutua descompromissada mas perspicazmente 
disponível para perceber. Um olho que vê.

Da semiótica e da filosofia também vem a 
problematização do olhar compreendido a partir da 
teoria peirceana e da fenomenologia de Merleau-Ponty. 
A aproximação aqui é, de novo, de um olhar que participa 
do mundo e, portanto, tem seu “ponto de vista” interior 
ao “objeto” observado. Olhar é sempre uma tentativa 
de um afastamento “real” impossível. Percebendo que 
a construção do afastamento é condição ontológica do 
olhar já não se pode deixar essa própria evidência de 
lado.   

A semiótica peirceana nos ensina que apreendemos 
o mundo como fenômeno (do grego phaneron – aquilo 
que se mostra, que se apresenta, que é visível). Ou, de 
outra maneira, que o mundo se apresenta enquanto 

Para trabalhar alguns desses temas, proponho uma 
construção textual intercalada. Marcados por tipologias 
gráficas diferentes temos dois textos: um relatando a 
visita física, outro, acadêmico, tratando dos problemas 
teóricos que envolvem a utilização e apropriação do 
espaço urbano. Juntos eles formam um terceiro texto. 
Além desses, temos o discurso visual das fotos de 
Rodrigo Lobo. Assim, o leitor pode optar por montar sua 
própria versão e percurso.

 
A cidade encantada – Esboços da paisagem 
– Opacidade e Visibilidade

No coração do Brás, limitado pela linha férrea, o rio 
Tamanduateí, o Parque Dom Pedro e o Mercado Municipal 
encontramos uma parte da zona cerealista de São Paulo com 
sua geografia de galpões e pequenos prédios baixos onde 
se dá um contraste de convivência social no espaço de sete 
dias. Nos “dias úteis”, suas ruas se enchem de carregadores, 
compradores, odores e cores. É o intenso movimento da 
compra e venda de grãos (milho, soja, feijão e arroz) além de 
batata, cebola, alho e frutas. 

No fim-de-semana, entre galpões fechados, pode ser 
vista a zona residencial desse pequeno quadrilátero com as 
pessoas que parecem “restar” ali. A referência do lugar é o 
edifício São Vito e o nome aparece por todo lugar. Na sede 
da associação, uma enorme faixa indica a temporalidade 
da tradição: a festa em homenagem ao padroeiro está em 
sua 86ª edição. Também indica a participação italiana 
na história do bairro. Nas ruas, uma socialidade típica de 
cidade do interior. Não há o barulho dos carros. E na rua os 
moradores jogam truco na calçada do bar, a menina dança na 
sacada envelhecida, crianças e cachorros brincam e correm 
nas ruas vazias onde se pode até improvisar um campinho de 
futebol. O cenário do fim-de-semana subverte a observação 
costumeira do movimento dos dias úteis. Paisagem vista do 
carro, de um olhar e não ver. 

Atravessando a avenida em frente ao Mercado Municipal 
equipados com máquinas fotográficas que chamam atenção 
somos advertidos por uma senhora a não caminhar pelo 
lugar, que é muito perigoso. Seguimos impelidos pela tarefa 
dada de investigar o espaço e o silêncio calmo guarda agora 
uma sensação de perigo. 

Antes, a visão do esvaziado edifício São Vito, paisagem 
imponente, que corta e encobre o espaço que buscamos. Sua 
fachada velha, quebrada, escura lembra a deterioração e 
pobreza evidentes diante do já quase restaurado Mercado 
Municipal. Mas lembra também as fachadas-texturas do 
fotógrafo Bob Wolfenson que fazem desaparecer o edifício nos 
limites de sua fotografia e transforma o excesso da cidade em 

pura experiência gráfico-sensória que nos faz esquecer o feio 
e o degradado do lugar. Adorno provavelmente não aprovaria 
a apropriação. Veria ali a banalização do sofrimento social 
transformado em experiência estética do belo. 

Como sabemos, a crítica de Adorno se volta contra 
a banalização e a distorção da experiência humana por 
aquilo que ele e Horkheimer nomearam como Indústria 
Cultural, responsável por criar uma recepção sempre 
distraída e um comportamento de massa que apagam 
a autonomia do sujeito bem como sua capacidade de 
pensar segundo uma razão esclarecida. O receptor 
treinado pela indústria do entretenimento vê apenas 
o que já está visível e “iluminado” pelos produtores 
dominantes no mercado da cultura. Portanto, aqui a 
nossa alusão a Adorno talvez ilumine um aspecto da 
opacidade que abordamos. O edifício São Vito, palco 
em 2004 de intenso debate na prefeitura sobre o seu 
melhor destino, parece transformar-se apenas em 
espetáculo gráfico-sensório. Por detrás dessas fachadas 
fotografadas, de fato estão desaparecidas as centenas de 
histórias dos personagens que habitavam o local, antes 
da desapropriação.7 Estão desaparecidos também todo 

o entorno, o feio, o degradado, o vazio, o contraditório. 
Mesmo assim essas imagens “não engajadas” seduzem 
como imagens, como texturas, produzem prazer 
estético. Como interpretá-las? Portadoras de uma 
contradição latente entre o grotesco e o belo, que não se 
deixa resolver, ou mera apropriação publicitária indébita 
da paisagem urbana? Que tipo de visibilidade da cidade 
essa experiência estética oferece? 

Comparemos com a proposta do já referido projeto 
Arte/Cidade na última versão, o Zona Leste, embora 
o texto abaixo tenha sido produzido para o projeto 
anterior Brasmitte.

2322
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“Hoje toda experiência urbana implica ruptura, 
distância. Tentativas de articulação de um 
passado fragmentado, através das intransponíveis 
descontinuidades entre suas partes. Intervalos que 
se produzem  no interior da própria cidade. Brás 
(em São Paulo) e Mitte (em Berlim) são exemplos 
destas interrupções, surgidas no meio da superfície 
descontínua dessas metrópoles.

A idéia de entropia desenvolvida pelos artistas da land 
art, particularmente Smithson — sistemas fechados 
que deterioram e começam a se desagregar, sem que 
se possa reconstituí-los — está no centro do projeto 
Brasmitte. As duas áreas apresentam um alto grau de 
desorganização arquitetônica e dilaceramento do tecido 
urbano. (...) Uma paisagem tão devastada que sugere 
pré-história. Trata-se de reconhecer essa condição 
— a feiúra dos lugares e a patologia da decadência 

— em vez de tentar reverte-la. A irreversibilidade é 
característica da condição metropolina.

Situações urbanas erodidas a tal ponto que em 
seu centro só existe o vazio. Os viadutos, autopistas, 
estacionamentos, canteiros de obras, tubulações 
expostas e conjuntos residenciais de periferia são os 
monumentos das grandes extensos urbanas devastadas 
contemporâneas. (...) Esses locais parecem  cheios 
de buracos, comparados com as cidades tradicionais, 
mais compactas e sólidas. Esses buracos são lacunas 
monumentais que guardam os vestígios de futuros 
abandonados, mapas de uma infinita desintegração. 
O centro de lugares assim não são centros, mas um 
abismo, rasgando a cidade em dois, como um espelho 
sempre deslocado, criando múltiplos e incompletos 
pontos de vista.”8 (grifo nosso)

A cidade também é suporte no caso do Arte/Cidade, 
mas nem sempre é tema. Aqui a proposta parece ser a 

operação de descobrimento do lugar, de trazê-lo de volta 
à memória na densidade de sua existência mesma, um 
desvelamento das relações embutidas no espaço urbano e 
processo histórico da cidade.

O que nos leva a compreender um pouco melhor a 
sensação de vazio que nos acomete ao visitar lugares 
deteriorados e “periféricos”. O que se deu na nossa 
própria experiência de visitar o lugar a ser pesquisado.

Os primeiros passos não dizem nada. Parece não haver 
nada a buscar nesse “espaço vazio”. É aos poucos que a 
paisagem começa a se dizer. Não foi possível desenhar a 
princípio aquela paisagem interiorana descrita acima. A 
sensação primeira era só ausência. E, talvez, não houvesse 
nada a buscar.  Fotografamos a esmo. Como que para 
não perder a viagem. No caminho, alguns moradores que 
chamaríamos “transeuntes” — palavra que fala de um sujeito 
ausente—, nos interpelam, pedem para ser fotografados. 
Não querem a foto. Só querem ser fotografados. Atendemos 
os pedidos apenas para criar uma simpatia diante dos poucos 
olhos curiosos e diminuir nossa sensação de insegurança 
nesse pequeno mundo onde parecemos ter entrado como 
intrusos. Mas à medida que o pedido se repete o desejo de 
ser fotografado também começa a indicar a consciência do 
não-percebido9. 

De acordo com  Lucrécia Ferrara, a cidade-mídia não 
é uma cidade ou um espaço “invisível”, ela é obscurecida 
pela própria cidade como mídia e não se pode 
desconsiderar o que “existe”: Nas palavras de Ferrara: 
“Uma coisa é ser, outra é ser representado”. Ou seja, 
o obscurecimento desse espaço pela própria cidade o 
retira do espaço da mediação, pois “a mídia trabalha com 
modelizações definidas” e esses são “lugares movediços, 
ambíguos e indeterminados”, então, por isso mesmo, 
acabam por não produzir mediação. Paradoxalmente, 
essa não mediação é de novo signo: signo da ausência, 
da opacidade para o olhar de fora, “pois esses espaços 
são disponíveis à mediação, mas nesse momento se faz 
necessário o olhar estrangeiro, intruso, que produz o 
estranhamento”10.

Assim, não se pode deixar de sublinhar que 
essa opacidade está para o olhar de fora, intruso e 
estrangeiro. É a “outra” cidade que não vê, pois o lugar é 
visto de dentro: ele  vê a si mesmo, e vê a si mesmo como 
o que não é visto, pois ser visto é ser visto pelo outro. 
Daí o desejo de ser fotografado, de ser reconhecido, 
de contar sua história, pois é o outro que legitima a 
minha existência. “Só se vê para aquilo que se olha”, diz 
Merleau-Ponty. E, continua, “seja como for, o mundo 
está à minha volta, não `a minha frente”. “Imerso no 

visível graças ao corpo, também ele visível, aquele que 
vê não se apropria daquilo que vê: apenas se abeira com 
o olhar, acede ao mundo, e por seu lado, esse mundo do 
qual faz parte, não é em si ou matéria.”11

Essa parte da cidade que momentaneamente 
colocamos a nossa frente impacta primeiro pela 
impossibilidade de interpretá-la, é uma paisagem 
que parece não dizer nada, pois o abandono do lugar 
aparece para nós como algo invisível. Imediatamente a 
consciência fenomenológica desperta-nos para a própria 
condição do ver (só se vê para aquilo que se olha). É 
preciso olhar de novo, a partir dessa nova condição, é 
preciso, de fato, olhar pela primeira vez.

25

Em nossa visita à zona cerealista, depois de quase duas 
horas caminhando num quadrilátero pequeno onde tudo 
parecia absolutamente igual, a paisagem permanecia opaca 
aos nossos olhos. Foi outro o olhar que despertou o nosso. Um 
morador curioso, seu Júlio, pergunta sobre o equipamento, 
o que fazemos ali. Respondemos quase evasivamente 
que se trata de um trabalho de faculdade, uma espécie de 
reconhecimento do bairro. E ele começa voluntariamente 
a narrar a história. Aponta para o fim da rua e diz que lá 
há um prédio lindo, que gostaríamos de fotografar. Ele acha 
que a fábrica era do Matarazzo, nos diz que era uma antiga 
fábrica de macarrão. Pergunto o que ele faz. “Ah, eu me viro 
por aqui”. Mas o senhor trabalha? “Ah, quer saber, eu não 

faço nada, p. nenhuma”. E a fábrica onde é? “Eu levo vocês 
lá”. Nos acompanha pela rua e vai nos apresentando os 
moradores, chama a atenção para as fachadas mais bonitas, 
os prédios mais antigos. Reclama do abandono. Acha um 
absurdo estar tudo caindo aos pedaços. Diz que se fosse 
na Europa aquilo ali já estaria tudo restaurado. Pergunta 
se fomos ver o Mercado Municipal. “Está uma beleza”. 
“Deviam tombar tudo isso aqui”. Pela rua nos apresenta as 
pessoas, nos faz entrar em uma espécie de cortiço. Apresenta 
a Luciana. Ela nos convida a conhecer seu “cafofo”. Um 
morador fica irritado com a câmera. No seu “cafofo” de um 
único cômodo, Luciana apresenta sua pequena biblioteca 
cheia de livros espíritas e evangélicos. É evangélica, Deus 

é sua única companhia, diz. Trabalha à noite no Mercado 
Municipal e fica em casa só durante o dia. Mais tarde 
modifica sua história e diz que vende ervas durante o dia.

Uma perspectiva histórica:

Memória e Esquecimento - Centralidade e 
Periferia 

Em A Arquitetura da Cidade, Aldo Rossi expõe o 
quanto é necessário cruzar campos de conhecimento 
para se constituir uma “ciência urbana” que entenda o 
fenômeno da cidade e do urbano em sua complexidade. 
O autor defende que a melhor maneira de apreender 
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o fenômeno é compreendê-lo como um “fato urbano” 
que se desenvolve no tempo num processo contínuo de 
modelização, além de ser a somatória de experiências 
individuais e coletivas:

“Muitas vezes perguntei-me por que somente os 
historiadores nos pintam um quadro completo da cidade; 
creio poder responder que isso acontece porque os 
historiadores cuidam do fato urbano na sua totalidade. 
Qualquer história da cidade feita por uma pessoa de 
boa cultura e diligente na coleta dos dados entrega-nos 
fatos urbanos de maneira satisfatória. Sei que depois de 
determinado incêndio a cidade de Londres pensou em 
determinadas obras, e em como nasceu a idéia dessas 
obras, como algumas foram aceitas e outras rejeitadas. 
E assim por diante.”12

Para seguirmos esse princípio precisamos, então, 
recorrer a algumas informações que nos ajudem a 
compreender em alguma medida esse espaço13 como 
fato urbano:

Com a extrema proximidade do rio Tamanduateí, 
a atual zona cerealista conserva a característica que 
marcou sua formação: uma zona de passagem e não de 
estabelecimento. Por conta das freqüentes cheias do 
Tamanduateí que alagavam toda a região da Várzea do 
Carmo, hoje parque Dom Pedro, o preço das habitações 
eram desvalorizados atraindo uma ocupação mais pobre. 
Por sua vez, a implantação da linha férrea que liga São 
Paulo a Santos, atraía um fluxo enorme de imigrantes e 
trabalhadores desejosos de construir seu futuro – o que já 
traçava de certo modo os caminhos de toda uma cidade. 
O Brás foi a região que mais cresceu no final do século 
XIX e início do século XX, o adensamento demográfico 
nesse período foi vertiginoso, como mostra os dados da 
evolução do crescimento populacional da cidade de São 
Paulo entre 1836 e 1893, por descrito.15  Ver Tabela 1.

Durante o século XVIII a região ainda era 
caracterizada pela paisagem rural, com chácaras de 
campo ou residenciais, o que persiste nas primeiras 
décadas do século XIX. Antonio Folquito Verona analisa 
o incremento populacional do período e já aponta para a 
nascente contradição que se estabelece. 

A implantação das estações da São Paulo Railway 
(1867), do Norte (atual estação Roosevelt, 1877) 
e da Hospedaria dos Imigrantes (1888) explicam o 
adensamento demográfico do Brás e a sua transformação 
de área rural em industrial. Os trilhos ferroviários foram 
colocados no nível dos rios o que permitiu a formação 
de uma zona industrial com uma oferta de trabalho que 
atraiu um contingente operário formado principalmente 

Tabela 01

de imigrantes e estimulou o povoamento dessas terras 
baixas por causa dos baixos preços desses terrenos 
insalubres. 

Se a região do Brás viveu seu ápice populacional entre 
o final do século XIX e primeira metade do século XX, 
as últimas décadas foram marcadas pelo esvaziamento 
demográfico. De novo a substituição da base econômica 
explica o fenômeno: a interiorização da industrialização 
transformou a base econômica da cidade. As regiões que 
antes eram ocupadas por operários foram esvaziadas. 
Este fato urbano evidencia essas regiões baixas como 
zonas de passagem e não de estabelecimento, o que 
presumivelmente diminui a formação de vínculos sociais 
com o lugar. Desde a transformação da Várzea do Carmo 
em lixão, em 1870, os projetos públicos posteriores, 
como a transformação da várzea no atual Parque Dom 
Pedro, não deram conta de reverter essas condições de 
utilização do espaço, como um espaço de exclusão. 

Esse processo histórico nos leva a perceber esse 
espaço como espaço de passagem, de transição, onde 
a mobilidade é um valor segundo análise de Nicolau 
Sevcenko no texto que tem o sugestivo título “Periferia 
no Centro”. O autor trata da experiência e da percepção 
na metrópole a partir de quatro níveis: a escala, a 

transitoriedade, o esfacelamento e a plasticidade. 
Para nós interessa agora sublinhar o caráter de 
transitoriedade: 

“(....) o que mais caracteriza o Brás é exatamente 
esse elemento de transitoriedade. O Brás tem desde a 
sua origem uma vocação centrípeta. Ele é um vetor de 
irradiação, é um vetor de espiralamento das populações 
e das mercadorias que a partir do bairro se dirigem a 
todas as demais direções da cidade. No sentido em que, 
desde a sua origem, ele já nasce como um nexo viário 
e hoje temos lá uma base, uma estação de distribuição 
rodoviária no Largo da  Concórdia, que abrange 
praticamente todos os pontos cardeais da cidade (....) 
Desde sua origem ela [sua população] é basicamente 
constituída de imigrantes, originalmente imigrantes 
estrangeiros, sobretudo italianos de várias regiões, de 
todas as partes da Itália. Posteriormente, com o fim 
do fluxo imigratório estrangeiro, ele se torna o foco de 
migrações internas do Brasil, sobretudo de populações 
do norte e nordeste, em direção ao sul. Logo, a população 
é uma população de alta instabilidade e grande 
mobilidade. Este é um elemento muito importante para 
avaliar a atmosfera daquele bairro, na medida em que a 
mobilidade que as pessoas manifestam pela sua própria 
itinerância é um elemento de seu próprio processo de 
emancipação. (....) Portanto, do ponto de vista dessa 
população, a mobilidade é um valor. (...) Essa é a razão 
por que também grande parte das habitações na região 
é precária, na medida em que ninguém vai ao Brás para 
ficar no Brás. O Brás é um ponto de passagem. Ele é 
apenas um vetor dessa mobilidade e dessa transumância, 
dessa itinerância, desse nomadismo social “16.

Por outro lado, esse forte desapego ao lugar traz em 
si também uma perda do passado, de parte da origem, 
da memória afetiva e dos elementos que constituem a 
identidade. Sevcenko aponta que parte dessa memória 

precisa ser reposta exatamente “porque é ela que dá 
a base da construção da identidade e que dá a noção 
da auto-estima e dos nexos sociais e simbólicos pelos 
quais as pessoas reconhecem a sua humanidade e 
constroem seus sonhos”. O autor aponta que a reposição 
dessa memória só é possível se ela for “recriada” e essa 
“reprodução se faz numa escala seletiva e redutora do 
contexto de origem”.  A reprodução da memória da 
origem ao mesmo tempo que é construída é apagada 
pelos sucessivos fluxos migratórios. A tradicional festa 
do São Vito é, provavelmente, uma das marcas mais 
resistente ao tempo dessa memória. E na arquitetura 
encontramos pedaços de vários tempos sobrepostos 
como na fábrica, no galpão e no mercado.

Continuamos nossa visita. Júlio se mostra amigável a 
todos que encontra. Basta que os deixemos dois passos atrás 
que ele se apressa em dizer que fulano e sicrano não valem 
nada. Conta que acabamos de sair de uma “biqueira”. “Sabe 
o que é?”. “Tráfico”.

Chegamos ao prédio da fábrica (é o antigo moinho 
Matarazzo) e sua longa parede de extensão rosa. Seu Júlio 
se encanta e se orgulha dos tijolos à vista, fica imaginando 
os trabalhadores colocando-os um a um. “Olha só, que 
beleza”.Está abandonado? “Não, tá vazio, mas não está 
abandonado não”. Ao final da rua de Lucas uma pequena 
favela. Santa Cruz, seu nome. Ele acredita que a favela tem 
uns dez anos. Pequena, comento. “Mas ela ainda chega lá”, 
diz irônico. A favela fica numa rua curva apoiada no muro 
da linha de trem. Na altura da favela, a parede rosa tem 
coloração cinza se prestando a texturas de cor diferenciadas. 
Fixar o olho nas texturas faz esquecer momentaneamente 
o entorno. Os habitantes da favela queimam ali seu lixo. 
Os moradores se mostram simpáticos. Mas seus cachorros 
reconhecem nosso corpo estranho: nos acompanham latindo 
ameaçadoramente até que conseguimos atravessar os cento 
e poucos metros de favela. E eles permanecem lá latindo, 
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garantindo a distância segura e necessária para seus donos. 

Sevcenko nos aponta um outro aspecto interessante 
sobre a reprodução da memória. Marcado ainda pela 
transitoriedade e precariedade esse espaço ainda 
apresenta a memória das condições de vida que aqui 
encontraram os migrantes: “Essa precariedade, essa 
provisoriedade, essa mobilidade significam também 
que todo o comércio na região é de pequenos objetos 
voltados para um consumo imediato e o sistema de 
vendas sobretudo se faz por contatos pessoais e na base 
da confiança, aquilo que no Brasil se chama de ‘fiado’. Isto 
torna as relações de homem para homem, de pessoa para 
pessoa extremamente importantes e o nexo emocional 
como sendo aquele que fundamentalmente coliga o 
bairro e a comunidade, muito mais do que qualquer nexo 
racional, ou nexo legal, ou nexo institucional”.17

Estamos no caminho de volta interrompido por uma linda 

porta de ferro, duas fachadas e um outro boteco. Intuindo 
nosso trabalho, os homens nos chamam. Querem apresentar 
o seu Nishida, um dos moradores mais antigos do bairro. 
Nos apresentamos seu Nishida diz que está ali há mais de 
40 anos. Ainda fala muito mal o português! E sua figura 
nipônica surpreende a cena.

Seu Júlio agora começa a contar suas próprias memórias.  
Antes pergunta se já fomos ao Museu do Imigrante, cita um 
albergue ao lado que, segundo ele não pode ser chamado 
assim, onde morou um ano. “Um luxo”. Tem saudade da 
fartura. Diz que qualquer um pode morar lá. Foi garçom 
no aeroporto internacional. Orgulha-se dos seus clientes: 
Paulo Maluf, Roberto Carlos, Faustão, Joana, Fábio Júnior, 

Antônio Ermírio de Moraes. Era “chamado pelo nome”.

De qualquer modo o simpático e amigo seu Júlio não 
quer ficar ali. Não vê a hora de sair quando melhorar 
de vida, pois, provavelmente, estar ali significa estar 
excluído da vida pública18. Há o processo de favelização e 
tudo o que não é visto ou que quer não ser visto parece “se 
esconder” ali. Uma vez que esse mercado, como também 
aponta Sevcenko, é também um mercado clandestino, de 
conbrabando e para entrar nele é “necessário conhecer 
o bairro e entrar nesse circuito de contatos pessoais, de 
pessoa a pessoa”. 

Um outro foco ou uma perspectiva estética
Um Flâneur no Brás e O homem do mundo 

São Paulo é um palimpsesto de tempos e espaços 
que se misturam, excluem ou sobrepõem. A escala do 
caminhante foi atravessada pela velocidade do trilho 

e das vias de fluxo rápido. Esse corpo mediado pela 
máquina só vê a cidade em diagrama e não nas suas 
entranhas. A figura de seu Júlio atualizou o olhar de 
Constantin Guys em sua Paris do século XIX, o que 
permite reler e re-introduzir as questões colocadas 
pela modernidade e pela arte para o olhar a cidade. 
Minha intenção é investigar como Baudelaire traça, 
ou melhor, ‘pinta’ o seu conceito de modernidade e de 
artista moderno como representação e representante 
do presente na figura de Constantin Guys em O pintor 
da vida moderna.19 A proximidade aqui não quer sugerir 
uma semelhança entre Paris e o processo de fundação de 
São Paulo. O que tento trazer é a relação do Sr. G com um 
espaço instável. Uma das coisas que o Sr. G 

representa para Baudelaire é uma espécie de método de 
observação de uma realidade transitória e fugidia, dada 
a sua vertiginosa transformação. Nessa modernidade 
avançada que habitamos — resguardadas as diferenças 
dos processos de modernização—,  com o avanço das 
técnicas, o aumento dos objetos e das “próteses” que 
medeiam nossa relação com o mundo, a nossa relação 
com o espaço se transforma e as próprias transformações 
continuam a nos escapar, com num vídeo-clipe em que a 
aceleração é mais rápida do que conseguimos suportar.

O ensaio de Baudelaire pode apontar para um 
“método” de observação do espaço/tempo ainda válido 
para descobrirmos as várias cidades que habitamos. 
Uma percepção que “passeia” distraidamente, mas 
repetidas vezes e, então, uma percepção que “con-vive” 
no espaço. 

No segundo parágrafo de O pintor... Baudelaire diz “é 
a pintura dos costumes do presente que pretendo 
abordar hoje.”

 O que interessa, claramente, a Baudelaire é encontrar 
a “moral e a estética do tempo”. O poeta invoca o 
passado em sua presentidade, por meio da arte, “o prazer 
que retiramos da representação do presente advém, 
não apenas da beleza de que pode estar revestido mas 
também da sua qualidade essencial de presente.” 

Baudelaire tem a consciência de que o presente já 
se torna passado ao pronunciá-lo, em suas palavras: 
“Numa palavra, para que toda modernidade seja digna 
de tornar-se antigüidade, é preciso extrair dela a beleza 
misteriosa que a vida humana coloca involuntariamente 
nela”.20 

“Infeliz daquele que estuda no antigo algo mais 
que a arte pura, a lógica, o método geral! Ao deixar-
se mergulhar nele fundo demais, perde a memória do 
presente; abdica dos valores e dos privilégios fornecidos 
pela circunstância; pois quase toda a nossa originalidade 
nos vem da marca que o tempo imprime em nossas 
sensações.”

Depois de dar a importância que considerou devida ao 
momento presente, Baudelaire apresenta aquele que, no 
seu ensaio, será para nós o emblema daquilo que ele quis 
caracterizar como ‘artista moderno’, o homem escolhido 
é aquele que chamou de “homem do mundo”. Constantin 
Guys, um caricaturista da vida cotidiana. Baudelaire nos 
induz a essa definição fazendo aparentemente uma 
oposição entre artista e homem do mundo. “Homem 
do mundo, isto é, homem do mundo inteiro, homem 
que compreendeu o mundo e as razões misteriosas e 
legítimas de todos os seus costumes; artista, isto é, 

especialista, homem preso à sua paleta como o servo à 
gleba”.21 A curiosidade e o estado de convalescença são 
as principais características de Guys, segundo o poeta. 
Baudelaire explica convalescença “como um retorno 
à infância”: “A criança vê tudo como se fosse uma 
novidade, está sempre ébria”. Ele usa estas figuras para 
dizer a maneira  como o artista deve olhar o mundo; “um 
gênio”, se referindo a C. G., “para o qual nenhum aspecto 
da vida se encontra desgastado”. 

Não apenas para acompanhar a vertigem e a velocidade 
do mundo, mas principalmente para representá-la, 
Baudelaire aponta para o “esboço” como resultado do 
processo de C. G. para captar a “memória do presente”, 
revelá-lo: 

“É o medo de não ser suficientemente rápido, de 
deixar escapar o fantasma antes de a síntese ter sido 
extraída e apreendida; é este medo terrível que se 
apodera de todos os grandes artistas e que os faz tão 
ardentemente desejar apropriar-se de todos os meios de 
expressão, para que jamais as ordens do espírito sejam 
alteradas pelas hesitações da mão; para que finalmente 
a execução, a execução ideal, se torne tão inconsciente, 
tão deslizante, quanto o é a digestão para o cérebro do 
homem de boa saúde após o jantar. O Sr. G. começa 
por ligeiras indicações a carvão que não marcam senão 
o lugar que os objetos devem ocupar no espaço. (...) A 
menos que os tenhamos visto, não suspeitaríamos os 
efeitos surpreendentes que pode obter por meio deste 
método tão simples e quase elementar. Este tem a 
incomparável vantagem de, seja qual for o ponto do seu 
desenvolvimento, fazer com que cada desenho tenha 
um aspecto suficientemente acabado; chamai-lhe, se 
quiserdes, um esboço, mas um esboço perfeito.”

 Baudelaire evoca para nós a imagem do poeta-crítico 
que é seduzido violentamente pelo presente para tirar 
dele o seu caráter distintivo. A cidade, a fisiognomonia, 
a flanerie, a multidão são signos de uma modernidade 
ainda emergente,  na passagem do século XIX. Eram os 
temas de Baudelaire. “Um gênio para o qual nenhum 
aspecto da vida se encontra desgastado”, talvez esse 
devesse ser o lema (o gênio) de todo artista, a lição 
que Baudelaire nos dá, no início do século XIX, para 
“nos dirigir à atualidade, que sentimos como cada vez 
mais complexa, e traçar-lhe o retrato, a essa atualidade 
que temos cada vez mais dificuldade em convocar 
como realidade, em dizer como experiência, ou sequer 
configurar como um nome”.22 Não parece ainda descrever 
com aguda fidelidade  o sentimento que temos diante de 
nossa paisagem urbana em pleno século XXI?
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O vídeo: um olhar espacial
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Resumo

A proposta deste artigo é mostrar que o vídeo 
pode ser um instrumento  de percepção 

do ambiente, em virtude de sua agilidade, 
maleabilidade e mobilidade, pois, a partir do 

seu potencial de registro e da sua sintaxe, 
estabelece relações e associações de linguagem 

entre ele próprio e o espaço urbano, produzindo 
significados ao desvendar e interpretar estas 

situações espaciais.

Palavras-chave: vídeo, linguagem, representação,

arquitetura e cidade

Abstract

e purpose of this article is the show that the 
vídeo, can be a instrument  of perception from 
environment due to its agility, its malleability 
and its mobility, since it can, by means of its 
recording/registering potencial and its syntax, 
establish language relationships and associations 
between itself and the urban space, generating 
meanings when it reveals and interprets those 
spatial situations.

Keywords: video, language, representation, 

architecture and city

Palavras como simultaneidade, fragmentação, trânsito, inter-relação, 
opacidade, transparência, interação entre sistemas demarcam nosso 
cotidiano quando observamos e procuramos compreender as questões da 
contemporaneidade.

O espaço urbano - palco de manifestações ideológicas, socioeconômicas 
e culturais,  apresenta-se de tal forma condensado, que constantemente 
temos a percepção de um ambiente altamente saturado de informações que 
não nos permite estabelecer identidade com este espaço.

 Dentro do conjunto de imagens construídas por este sistema urbano 
observamos as mais diversas fontes de emissão destas imagens através 
da escrita, imagens fotográficas e imagens em movimento. Este conjunto 
caracteriza-se contemporaneamente pela contaminação de uma fonte 
a outra, gerando uma paisagem altamente complexa, aparentemente 
impermeável e indecifrável a sua própria leitura.

É neste contexto que se situa este artigo, que procura potencializar  
estímulos à criação de possibilidades de olhares que investiguem e 
estabeleçam procedimentos, rotas, percursos, movimentos, a fim de 
localizar e penetrar estes lugares urbanos.

Assumir o vídeo como linguagem de articulação destes olhares significa 
situá-lo dentro dos sistemas audiovisuais, pelas tecnologias analógicas e 
digitais, que ampliam e desenvolvem nosso aparato perceptivo capaz de 

ser construtor de leituras inéditas e interpretações 
inusitadas do espaço.

O conjunto das tecnologias eletrônicas, a rigor, 
tem criado mais questionamentos do que respostas 
propriamente ditas. Nosso desafio é o de construir 
posturas próprias da linguagem videográfica  que 
busquem construir sentidos para os espaços 
investigados.

Contextualização espacial urbana

A constatação de uma mudança significativa nos 
parâmetros de projetos e intervenções urbanas 
é perceptível quando consideramos o papel da 
comunicação nas nossas cidades, que não tem mais 
como única finalidade  fazê-las funcionar. As cidades 
passam a ser pensadas, projetadas e organizadas pelos 
arquitetos e urbanistas também para comunicar.

Não se pode negar a existência das redes de 
comunicação, dos “media” eletrônicos e a conseqüente 
presença das imagens produzidas por este sistema, que 
começam a interferir na nossa percepção do espaço e do 
tempo, criando uma instantaneidade e simultaneidade 
que alteram as formas tradicionais de relações sociais. 
A questão que se coloca em relação a estes aspectos, 
é saber quando a realidade passa a ser distorcida, ao 

tomarmos a aparência pela realidade, a parte pelo todo, 
e o efeito pela causa.

Hoje não se pensa mais a cidade como algo linear, 
seqüencial com ritmo constante.  A cidade aceita, são 
as cidades dentro das cidades, são camadas sucessivas, 
sobrepostas, que se interceptam mutuamente, criando 
novos significados a cada momento. Temos várias 
visões dentro dela própria, convivendo com diversas 
representações de cidade.

A cidade que vivemos hoje é conseqüência de um ideal 
de desenvolvimento tecnológico altamente funcionalista. 
Mas também, simultaneamente, é produto do ideal 
inverso, o da irracionalidade e do desejo humano. Neste 
sentido, temos na cidade esta expressão do desejo 
refletida pela presença das imagens que também criam 
estímulos no indivíduo alterando seu comportamento e 
ampliando a sua percepção do ambiente.

A arquitetura e urbanismo concebidos pelos 
parâmetros do funcionalismo e dos planos ordenadores 
do espaço começam a entrar em conflito com a 
capacidade estrutural dos meios de comunicação de 
massa que passam a repropor uma outra unidade 
de tempo e espaço para as atividades cotidianas. A 
substituição das distâncias físicas pelo tempo operado 
pelos “media” tem resultado em alterações ainda não 
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absorvidas, cujos efeitos diretos e indiretos começam a 
se refletir na imagem da cidade. 

Como a arquitetura não foi feita para edificar a 
instantaneidade,  o espaço construído começa a 
participar de uma “topologia eletrônica” (1) na qual 
o enquadramento do ponto de vista e a trama da 
imagem digital renovam a noção do urbano. “Nessa tele-
realidade, a tela substitui a janela e a praça eletrônica, a 
pública : é o urbanismo das telas”.(2)

O  olhar e a percepção

Vários autores já anunciaram a metrópole como 
paradigma da saturação. O espaço construído  torna-se 
cada vez mais impermeável a um olhar que não pode 
mais ver dado o surgimento de superfícies, verdadeiras 
barreiras físicas e perceptivas. 

No entanto, é preciso superar este estado e ativar 
o olhar por entre estes espaços. Uma visão pelos 
seus interstícios ocorre a partir da incorporação do 
movimento e do  deslocamento do olhar, criando pontos 
de vista diferentes e simultâneos. Impossível ter uma 
visão de conjunto dos espaços, eles são apreendidos de 
forma diversificada a partir de pontos do ambiente.

Olhar um espaço significa reconhecer percursos, criar 
direções, estabelecendo e descobrindo relações internas 

e externas. Ver um espaço significa observá-lo como um 
objeto a partir do olhar do sujeito exterior a ele que ao 
penetrar esse objeto-espaço, cria relações de dentro para 
fora.

A predominância da visão no espaço contemporâneo 
tem relegado o observador a uma posição contemplativa, 
mero detentor de um olhar panorâmico sobre o  ambiente. 
Ampliar a percepção da complexidade das coisas faz se 
através da decomposição das partes do espaço que, ao 
estabelecer níveis de aproximação, induz e estimula a 
atenção a fim de construir significados encobertos pela 
visão saturada de informação do ambiente urbano. 

Lucrécia D’Aléssio Ferrara afirma que o “significado 
não se impõe, mas pode se distinguir sem hierarquia, 
numa simultaneidade; logo, não há um sentido, mas 
sentidos que não se impõem, mas que podem ser 
produzidos.”(3). A produção destes sentidos decorre 
do rompimento de uma “membrana opaca” forjada 
pela imagem habitual da cidade, dada pela sua aparente 
homogeneidade. Superar esta opacidade é condição 
necessária de percepção ambiental, ou seja, de gerar 
conhecimento de gerar informação a partir dos usos e 
hábitos codificados.

Para que seja possível a apreensão destas informações 
“é necessário tornar heterogêneos os ambientes através 
de uma operação da mente capaz de provocar um valor, 
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um predicado, um juízo que atraia nossa atenção para 
fragmentos espaciais específicos e os imponha à nossa 
percepção, ou seja, que projete uma imagem valorativa 
destes fragmentos...

A produção destas imagens valorativas constitui uma 
complexa operação da mente receptora acionada de um 
lado, pela sensação, de outro, pela atenção. A atenção 
é um ato indutivo que controla espontaneamente ou 
cria condições artificiais de controle das sensações 
provocadas por agressões ao sentido”. (4)

Este estado de atenção é o momento onde se 
estabelece um olhar seletivo que recorta fragmentos do 
ambiente, entre os espaços, e estabelece as primeiras 
inferências por associações e comparações apontando 
para um conjunto de hipóteses possíveis. O momento 
de interação com o objeto a ser investigado caracteriza-
se pela percepção do ambiente, na medida em que 
ao selecionar fragmentos, estabelecem-se graus de 
importância de seus componentes: o espaço transforma-
se em lugar urbano.

O lugar aqui referido é aquele que segundo M. Ponty 
define  “lugar antropológico como espaço existencial 
– lugar de uma experiência de relação com o mundo 
de um ser essencialmente situado em relação com um 
meio.” (5). Ou ainda, como M. Augé afirma que “este 
lugar antropológico é simultaneamente princípio de 
sentido para aqueles que o habitam e princípio de 
inteligibilidade para quem o observa”. (6)

Assim, não se trata apenas de ver as situações ou 
lugares encontrados, mas é necessário perceber e saber 
interpretá-los, não é propriamente o visível, mas o 
inteligível que nos interessa.

Uma linguagem espaço-temporal

A fotografia, o cinema, o vídeo, a televisão e a 
infografia têm transformado profundamente nossas 
relações com o espaço e o tempo, alterando as relações 
existentes consolidadas e estáveis, anulando a presença 
do aqui e agora, através da produção que ocorre em 
escala de planeta. A atual rede eletrônica informatizada 
não pára de sintetizar cada vez mais o tempo.

O que há alguns anos, teria sido um fenômeno 
inimaginável, hoje é uma realidade muito concreta. 
A possibilidade de transportar a percepção espaço-
temporal de todo um espaço, seja de um edifício ou de 
parte de uma cidade e levá-lo para casa em uma caixa de 
dimensões de um pequeno livro é uma das características 
que o vídeo nos apresenta.

O vídeo, tal como o cinema, ao ter a capacidade de 
poder combinar as formas móveis do espaço e obter 
assim as formas do tempo, tem a possibilidade de 
representar a experiência espacial produzida pela 
sucessão contínua de pontos de vista, que o espectador 
percebe em seu movimento dentro e no entorno do 
espaço, e inclusive de resolver o problema colocado por 
sua quarta dimensão – o tempo.

O vídeo, enquanto meio televisivo, tem gerado 
mudanças significativas em nossa cultura imagética. A 
possibilidade de inversão de espaços na mesma unidade 
de tempo (transmissões diretas), ou de inverter o espaço 
e o tempo indistintamente, estabelece novos parâmetros 
espaços-temporais que nos mostra uma alteração na 
percepção da realidade – o distante torna-se próximo e o 
próximo mais longínquo. 

Como suporte analógico ou digital, o vídeo por 
sua maleabilidade, facilidade de gravação e rápida 
reprodução, oferece ao realizador um novo caminho 
para a criação audiovisual. A utilização de fitas ou mídias 
regraváveis facilita ou até induz a improvisação, que 
gera sempre um conhecimento e um resultado típico de 
um instrumento leve muito diverso de um aparato mais 
pesado. A possível facilidade de transgredir a realidade 
dá à imagem um sentido mais amplo, não definitivo e 
suficientemente ambíguo para permitir ao espectador a 
capacidade de imaginar.

O vídeo, meio expressivo, tem que transmitir essa 
consciência de liberdade que se observa ao vaguear o 
espaço como o personagem do “flâneur” descrito por 
Walter Benjamin (7), de onde extraímos e destacamos sua 
atitude como forma de percepção presente e preservada 
na efemeridade das coisas, dos objetos na sociedade de 
massa e no imaginário formado pela iconicidade urbana. 
Esta atitude caracteriza-se por um olhar aberto sem o 
compromisso de investigação ou da compreensão do 
mundo de forma organizada ou racionalizada. Mas é um 
olhar sensível que flagra, capta informações de interesse 
aparentemente inexplicável, porém necessário para sua 
inserção no mundo.

A linguagem videográfica pode explorar e construir 
uma relação intrínseca entre o ritmo do próprio espaço 
e aquele produzido pela cadência das imagens. A carga 
expressiva e simbólica poderá ser objeto primordial para 
provocar a vivência do irreal. A mobilidade da câmera 
poderá representar infinitos pontos de vista. O ritmo 
musical poderá estar estreitamente ligado à sinfonia 
das formas do espaço. Com as mudanças de plano 
poderemos buscar uma cadeia de emoções capaz de 
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provocar um diálogo entre o espectador e a experiência 
que o espaço produz.

Ainda, se inserirmos o vídeo no mundo digital da 
simulação, registraremos procedimentos gráficos 
através dos quais criaremos acessos inimagináveis por 
toda a estrutura espacial dissecando-a e movendo-
se à vontade. O grafismo eletrônico elaborado por 
computador - imagens não extraídas da realidade 
– nos permite visualizar a arquitetura nas suas três 
dimensões, animadas em tempo programável (sua 
quarta dimensão). 

Porém, como diria Bruno Zevi, ainda existe uma 
completa experiência espacial, física, espiritual e 
humana na vida, para a qual nenhuma representação é 
suficiente.
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Uma metrópole em busca da sua 
autodeterminação cinematográca
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Resumo

Este ensaio tem como objetivo fazer uma análise 
ideológica do documentário São Paulo , a sinfonia 

da metrópole, o primeiro filme de vanguarda da 
história do cinema brasileiro.

Palavras-chave: documentário, cinema brasileiro 

Abstract

is essay has the purpose to analyze 
ideologically the documentary São Paulo, a 
sinfonia da metrópole , the first avant-garde 
brazilian film.

Keywords: documentary, brazilian cinema

São Paulo, sinfonia da metrópole, dirigido por Rudolf Lustig e Adalberto 
Kemeny, é um documentário de longa metragem produzido entre 1928 e 
1929. O filme registra cenas do cotidiano da capital paulista, enfocando 
aspectos que tentam caracterizar a cidade como uma verdadeira metrópole 
moderna. Esta sinfonia cinematográfica pode ser considerada como um 
exemplar significante do gênero documentário expositivo, centrado em um 
referente: a cidade de São Paulo. Trata-se de um dos verdadeiros marcos do 
cinema silencioso brasileiro, além disso, ao lado de Limite, se caracteriza 
como uma das maiores contribuições para o movimento da avant garde 
internacional. O filme estilisticamente, apresenta uma ruptura com relação 
aos documentários brasileiros típicos dos anos 20. Apesar da sua posição 
privilegiada na filmografia brasileira, a obra apresenta alguns problemas. 
O objetivo deste trabalho é o de questionar o papel de vanguarda de São 
Paulo, sinfonia da metrópole, pois ele apresenta um novo padrão de filmar e 
de se produzir documentário no Brasil. Esta situação de filme de vanguarda 
se deve fundamentalmente aos seus enquadramentos burilados, a sua 
fotografia bem contrastada que revela um nível técnico superior à média 
das produções brasileiras do período, tanto de ficção quanto de não-ficção. 
Entende-se que se trata de uma vanguarda da bricolage cinematográfica, 
pois os cineastas húngaros apenas mudaram a forma e não o conteúdo do 
documentário tradicional. 

Esta situação pode ser observada dando-se uma maior atenção aos 
intertítulos do filme, onde se pode perceber que os autores exprimem com 
clareza a ideologia embutida no discurso. Ao longo da obra, estes textos 
desempenham o papel do narrador do filme, a voz off do documentário 
expositivo tradicional. É verdade que se trata de uma voz muda, mas é 
uma voz necessária que, de qualquer maneira, conduz a narrativa diante da 
torrente de imagens que abarrotam a tela. 
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“Esta sinfonia 
cinematográfica pode 
ser considerada como 

um exemplar significante 
do gênero documentário 
expositivo, centrado em 
um referente: a cidade 

de São Paulo.”

Logo na apresentação, a produtora de São Paulo, 
sinfonia da metrópole se introduz como uma fonte 
reveladora da urbanidade paulistana para os seus 
próprios cidadãos, denotando dessa maneira o seu 
projeto fílmico. Entre outras coisas, fica claro o seu 
projeto pedagógico. Esta é uma característica básica 
do filme documentário tradicional. Além disso, é 
perceptível também um conteúdo 
otimista que dará o tom ao longo 
do filme, acreditando na premissa 
do progresso material como base 
suficiente para a solução dos 
problemas da comunidade.

Ao aparecer o segundo texto do 
filme na tela, percebe-se o espírito 
expositivo que predominará 
durante todo o transcorrer da 
projeção. Ao enunciar as palavras: 
Silêncio e ante-manhã, logo depois 
se vê uma rua deserta no centro 
comercial da cidade com as lojas 
fechadas e nenhum transeunte. 
Apenas as fachadas, o orvalho da noite que ficou sobre as 
ruas e o vento balançando as copas de algumas árvores 
esquálidas podem ser vistas. É perceptível um olhar 
poético que não estará presente na maioria das tomadas 
apresentadas. Neste sentido a narração continua, 
fazendo um travelling sobre o que hoje é chamado de 
centro histórico da cidade, nas proximidades da Praça da 
Sé, perto do Pátio do Colégio.

Outro intertítulo anuncia que “a cidade abre os 
olhos à bruma. Desperta.” Nesta seqüência há uma 
clara referência aos irmãos Lumière, especificamente 
ao clássico filmete que exibe a chegada da locomotiva 
na estação ferroviária, quando no filme é mostrado o 
deslocamento de um bonde. Os cineastas vão delineando 
o cotidiano da cidade primeiro desta forma prosaica. 
Onde as ruas, ainda desertas, estão despertando para 
um novo dia de trabalho que se aproxima. Pode ser 
notado um movimento de pessoas que começam a se 
deslocar para o trabalho, tema que o filme enfocará 
durante toda a narração. Nesta seqüência, o espectador 
percebe a importância que este filme pode ter como 
fonte de informação, no que se refere a alguns aspectos 
da moda e da antropologia social do período. Ao fazer 
um plano geral da rua, já em franca ebulição, com 
transeuntes indo de um lado para o outro, vê-se que os 
homens todos se trajam de uma maneira homogênea, 
com ternos e chapéus. 

Ao mostrar a população urbana, com destaque para 

as personagens oriundas de classes com algum poder 
aquisitivo, os cineastas tentam conferir um certo grau 
de cosmopolitismo na vida urbana de São Paulo, que não 
seria muito diferente de uma outra grande cidade norte-
americana ou européia da época. 

São Paulo, sinfonia da metrópole propõe uma 
plataforma ampla de abordagem da cidade, exibindo um 

burguês solitário, os operários que 
caminham em grupo, pessoas que 
acotovelam para pegar um lugar 
no bonde, o meio mais moderno 
de transporte urbano disponível. 
O fluxo de gente que transita 
nas ruas da cidade aumenta de 
maneira progressiva, imitando 
uma aceleração de ritmo de uma 
música inaudível. Uma outra 
seqüência coloca diante do público 
um floricultor que passa com um 
cesto de flores, provavelmente, 
destinado a alguma senhora 
desconsolada. O dia está lúgubre.

Numa espécie de plano americano invertido, é possível 
se ver uma porção de pernas frenéticas de operários que 
estão caminhando em direção à fábrica, aqui a analogia 
com Berlim, a sinfonia da metrópole é inevitável, pois, 
o filme alemão contém uma seqüência praticamente 
idêntica a esta. Estes pés proletários adentram o portão 
de uma fábrica (será mais uma referência aos filmes 
dos irmãos Lumière?), pode-se ver o ritual de marcar o 
ponto, onde as mãos pegam os cartões e os inserem no 
relógio. O curioso nesta seqüência é que as cabeças estão 
fora do campo imagético, o proletariado aqui não tem 
face, é anônimo, trata-se de apenas uma engrenagem 
que integra a manutenção do moto perpétuo urbano 
paulistano. 

Depois, aparece um intertítulo que completa a 
imagem acima, com estas palavras: “Fábrica, fundições, 
indústrias mil, ... começam a girar os seus volantes.” 
Apresenta-se então uma seqüência que, em plano de 
detalhes, exibe painéis de controle, o início do trabalho 
fabril com o acionamento das chaves dos painéis. Outra 
seqüência mostra um operário girando uma manivela, 
outro uma roda, sendo que os cineastas húngaros 
reforçam o papel funcional do círculo, da roda na 
indústria. A sua utilidade. Enquanto que em outros 
filmes como Berlim, a sinfonia da metrópole e O homem 
da câmera estes signos circulares funcionam mais como 
uma elaboração plástica, ou mesmo como uma metáfora 
da metrópole e da vida que nela habita.

“São Paulo, sinfonia 
da metrópole 

trabalha no sentido 
de construir 

uma narrativa 
de apologia do 

desenvolvimentismo 
econômico.”

“A caminho da 
escola. Rumo ao 

saber. Mocidade e 
infância irmanam-se 
na mesma ânsia de 

instrução.”

Com a finalidade de mostrar um certo padrão 
tecnológico alcançado pela indústria paulistana do 
período, os diretores exibem um laticínio, onde se pode 
ver uma linha de produção com máquinas modernas 
operantes, onde garrafas vazias 
esterilizadas se perfilam e são 
manipuladas mecanicamente quando 
são preenchidas com o liquido 
branco. Percebe-se um operário 
dispondo as garrafas cheias dentro 
de uma caixa. Depois há um corte, 
para a rua, quando uma caminhonete 
de entrega de leite parte para levar o 
produto aos consumidores. Aqui 
a câmera faz um longo travelling 
acompanhando o deslocamento da 
furgonete. Plano de detalhe, mão 
toca a campainha e o leiteiro coloca o 
produto no parapeito de uma janela. 
Outro plano de detalhe. Uma mão apanha o leite e o pão 
que lá já estavam. Esta seqüência mostra claramente o 
caráter expositivo e didático que se apresenta durante 
quase toda a obra.

Até esta última seqüência acima, a câmera esteve 
concentrada sobre o centro histórico da cidade, quando 
se percebe um deslocamento para uma zona periférica, 
que ainda está despertando. Trata-se de um bairro de 
alto padrão, fato perceptível devido às casas tipo mansão 
que constituem esta paisagem urbana. Por outro lado, 
pode se notar a presença dos empregados, devido à 
utilização de uniformes de funcionários domésticos, que 
estão varrendo as calçadas, enquanto um trabalhador da 
companhia de energia, com uma escada às costas, pára 
de luminária em luminária, com a finalidade de fazer 
algum tipo de manutenção. Vários planos de detalhes das 
calçadas, das fachadas dos casarões, etc. Novas tomadas, 
um carteiro entrega correspondência, 
carros rodeiam as mansões. Nestas 
seqüências, os realizadores exibem 
um contexto social sem nenhuma 
contradição aparente, a placidez da 
vida abonada e burguesa. Nem parece 
que o modelo de desenvolvimento 
econômico deste momento carecesse 
destas contradições. Há uma 
imagem que tende para o ideal e 
não para o real do que de fato estava 
acontecendo. Os realizadores escamoteiam a São Paulo 
verdadeira, o tempo inteiro. Ideologicamente estão 
comprometidos com a burguesia industrial e financeira 

dominante no período. Aqui está presente mais uma 
característica importante do documentário expositivo, o 
seu caráter propagandístico, alinhado com os interesses 
dos seus possíveis patrocinadores ou financiadores.

Esta civilidade modelar pode ser 
notada, por exemplo, na seqüência 
em que mais um trabalhador, desta 
vez um guarda de trânsito, caminha 
em direção à câmera. Ele que está 
muito bem vestido e ainda olha para 
a camêra que pensa tudo ver, no 
momento, em que está se dirigindo 
ao painel de controle manual de 
semáforos da avenida. Afinal, o 
trânsito e a circulação de veículos 
automotivos são signos inequívocos 
do progresso, de um mundo em 
transformação, pelo menos para os 

cineastas de São Paulo, sinfonia da metrópole. 

Um intertítulo anuncia que: “A caminho da escola. 
Rumo ao saber. Mocidade e infância irmanam-se na 
mesma ânsia de instrução.” O que se vê é um pequeno 
grupo de crianças caminhando para a escola. É possível 
se identificar o Colégio Caetano de Campos. Registra-se 
a presença dos vendedores ambulantes, percebe-se o 
frenesi das “feiras livres”, os bancos abrindo as portas 
para os clientes, na Rua XV de Novembro. Não se pode 
esquecer, que neste período avizinhava-se uma crise 
externa que teria seus reflexos econômicos sentidos na 
vida cotidiana do brasileiro. No entanto, o filme parece 
estar alheio a este momento de crise.

São Paulo, sinfonia da metrópole trabalha no 
sentido de construir uma narrativa de apologia do 
desenvolvimentismo econômico. Seus intertítulos 
sugerem a criação de uma imagem em movimento, 

através da sobreposição de textos ou 
desenhos. Basta ver este: “O ruído 
que empresta à cidade, o ambiente 
das grandes metrópoles num 
crescendo: Vertiginoso”.

Outra seqüência anuncia: “Compra 
e venda. Atacado e varejo. O comércio 
inicia a sua atividade.” O comércio é 
visto com bons olhos, em nenhum 
momento fica perceptível que aquele 
comércio mostrado é direcionado 

a poucos. Trata-se das mais finas lojas com produtos 
importados, inclusive lembranças fotográficas e outras 
quinquilharias da época. 
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“As seqüências 
filmadas em 
interiores dos 

estabelecimentos 
variados obedecem 

ao modelo de 
composição 
documental 

griersoniana, com 
o seu tratamento 

criativo de 
realidade.”

Uma panorâmica mostra fachadas dos bancos na 
Wall Street brasileira, a Rua XV de Novembro. Alguns 
dos estabelecimentos estão abrindo as portas para os 
seus clientes. Exibe-se tomadas de dentro dos próprios 
bancos, onde pode se presenciar a rotina que envolve a 
atividade bancária: um homem carimba um papel, uma 
secretária manipula uma máquina de escrever. Reina 
aparente calmaria. No entanto, o filme parece estar 
alheio a este momento de crise que se avizinha.

O desenvolvimento científico de São Paulo é mostrado 
através de uma visita ao Instituto Butantã e através 
de registros da Faculdade do Largo São Francisco. Um 
intertítulo anuncia que a: “Escola 
de Odontologia. Os seus alunos 
executam serviços gratuitos em 
pacientes eventuais.” O que se vê é 
um amplo salão onde professores e 
alunos estão praticando o seu ofício. 
Aparecem várias pessoas sentadas 
em poltronas odontológicas em 
posição de tratamento dentário e um 
movimento intenso em torno delas. 
As seqüências filmadas em interiores 
dos estabelecimentos variados 
obedecem ao modelo de composição 
documental griersoniana, com o seu 
tratamento criativo da realidade.

Os curiosos intertítulos em alguns 
momentos trazem ilustrações 
ao fundo como este: “O jardim 
de infância”. Aqui é possível se 
ver alguns desenhos, garatujas, 
depois são mostradas crianças na sala de aula com 
seus brinquedos pedagógicos típicos. O filme faz 
um registro do cotidiano destas crianças que tomam 
lanche, fazem algazarra e chamam a atenção do outro. 
Num determinado momento, nota-se algumas crianças 
conversando umas com as outras, trata-se do primeiro 
diálogo exibido no filme, ainda que inaudível, afinal o 
filme é silencioso.

O alinhamento ideológico de   São Paulo, sinfonia 
da metrópole ficará mais explícito daqui para frente, 
fato que será bastante fácil de identificar através dos 
textos do filme. O próximo intertítulo tem seguinte 
texto: “Secretaria do Estado de Administração Pública. 
O governo do Estado dá começo aos seus trabalhos.” 
O registro exposto é o de uma rotina burocrática de 
repartição pública, carimbos, papéis, pessoas que se 
movimentam de um lado e para o outro. Aqui o Estado 
está cuidando da ordem dos negócios públicos, zeloso do 

seu papel institucional, tudo funciona muito bem, pelo 
menos no reino das aparências.

Outros intertítulos filiam a obra à oligarquia paulista 
do café: “O comércio do café. Sacas. Armazens. Ouro 
Verde. Força motriz. Alavanca do progresso.” O tom 
ufanista destes textos e dos outros intertítulos. em 
nenhum momento, escamoteiam a fatura ideológica 
do filme. Estes deixam transparente o projeto de 
documentário expositivo, daquele tipo que não tem 
nenhuma má consciência em reforçar o status quo social 
dominante no período. 

São Paulo, sinfonia da metrópole foi 
um filme caro para os padrões do 
seu tempo, quando os realizadores 
passaram um ano fazendo os 
registros cinematográficos que 
comporiam a obra final. No entanto, 
pelo que foi visto até agora, pode-se 
subtender que o filme teve várias 
fontes de patrocínio, desde da 
indústria, passando por segmentos 
da produção agrícola e pelo Governo 
do Estado de São Paulo. Estes setores 
estavam interessados em difundir a 
cidade e o estado de São Paulo como 
locomotivas econômicas do país. 

Os cineastas são atraídos pelos 
movimentos mecânicos, fato que 
pode ser facilmente percebido 
na seqüência que exibe uma loja 
de brinquedos, onde algumas 

peças executam movimentos típicos destes artefatos, 
normalmente, são movimentos circulares, mais uma 
vez. Daí se segue um plano da roda de um automóvel em 
movimento que faz uma fusão e depois uma sobreposição 
de imagens, aqui se percebe a clara intenção de se criar 
texturas abstratas. 

Outro intertítulo mostra que a cidade não é só 
movimento e trabalho. O mesmo anuncia: “Hora do 
Almoço. Syncope. Os cérebros descansam. Os nervos 
dormitam.” É o momento de se fazer uma pausa, 
mostrar que a cidade é humana. Entretanto, o trabalho é 
o epicentro da sinfonia paulistana.

Ainda que pese a qualidade técnica, em nenhum 
momento, São Paulo, sinfonia da metrópole parece estar 
interessado em emocionar o seu espectador. O filme 
está mais preocupado em mostrar conquistas materiais. 
Em nenhum momento, a câmera consegue mostrar 
as crispações internas próprias de um mundo em 

André Piero Gatti
Professor de História do Cinema Brasileiro 
FACOM-FAAP. Doutor em Cinema pelo 
Instituto de Artes da UNICAMP.

transformação. São Paulo, sinfonia da metrópole oculta a 
pobreza cinzenta da cidade, escamoteia as suas tradições 
culturais populares, projeta-se apenas no domínio da 
técnica em detrimento da arte e da poesia.

São Paulo, sinfonia da metrópole não tem aquela atração 
do descobrimento que se propõe no texto de abertura, 
o que o filme mostra é o óbvio. A maior contribuição 
deste filme sinfônico encontra-se na questão do fazer 
cinematográfico propriamente dito. Aqui pode ser visto 
um projeto autoral que o filme traz consigo, fazendo 
com que o mesmo rompa com uma certa tradição do 
documentário tradicional brasileiro de então.

De forma caleidoscópica, o filme mistura algumas 
cenas de ficção ou de recriação documental como a 
“reprodução” do grito de Independência que fora dado 
por D.Pedro I, claramente inspirado no quadro de Pedro 
Américo, às margens do Ipiranga. Trata-se de uma 
inserção docu-dramática. Onde se recupera a memória 
de alguns personagens participantes deste importante 
momento da história do Brasil.

Como se pode notar, as referências cinematográficas 
embutidas no projeto estético de Kemeny e Lustig não 
são desprezíveis, isto na medida em que trata-se de todo 
um repertório básico para a construção de um filme 
de não ficção empenhado em se legitimar como um 
produto sólido e embasado numa importante tradição 
cinematográfica.

A posição ingênua dos diretores Kemeny e Lustig, 
ainda que esta não seja forte o suficiente para tirar 
os méritos de qualidade de realização e de padrões 
estéticos que o filme comporta, por outro lado, a mesma 
não têm força suficiente para anular os seus defeitos. 
Na realidade, o que está sendo vislumbrado aqui é a 
histórica dificuldade que a produção cinematográfica 
brasileira e os seus realizadores encontram em se colocar 
no campo cultural de forma autonomizada. 

 São Paulo, sinfonia da metrópole tateia quase todas 
as variantes de filmes sinfônicos, isto sem se definir 
de forma objetiva por uma delas. Este fator contribui 
para que o filme tenha altos e baixos na sua recepção. 
Esta indefinição estética pode ser atribuída à falta de 
uma dimensão teórica, intelectual mesmo, ao que tudo 
indica, os cineastas “brasileiros” não apresentavam. No 
que se refere à dupla Kemeny e Lustig não há referências 
de que eles tenham mantido uma aproximação cultural 
e teórica com o movimento modernista paulistano, 
que também nunca demonstrou interesse relevante 
pelo cinema, talvez a exceção seja Mário de Andrade. 
Contudo, o principal ponto de referência está no assunto 

e na proposta de caracterizar a cidade como elemento 
sinfônico e não monotemático. 
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Anos 60, quando tudo virou de cabeça para baixo. 
A música, os ídolos, o ritmo. Onde tinham ido parar os 
jovens apaixonados que desatrelavam os cavalos das 
carruagens para, eles mesmos puxarem o veiculo que 
levava a grande atriz Sarah Bernard até o hotel?  E os 
estudantes de Coimbra que tiravam suas capas pretas 
para transformá-las em tapetes em que as grandes 
vedetes pisavam?

Os sinais de admiração tinham se transformado em 
urros histéricos, em arrancar de cabelos, em desmaios... 
mas, passo a passo com a loucura nasciam vagidos 
de liberdade.  A pílula, a liberdade sexual, os soutiens 
queimados em praça pública, as crianças nascidas de 
amores coletivos, Woodstok.! A revolta total. E com ela 
a repressão.

A música, apenas a música falava alto. Por trás das 
frases havia as idéias. No começo, abertamente. Depois 
cada vez mais camufladas. Irônicas, sarcásticas. E os 
censores do regime, enlouquecidos, viam ameaças 
políticas onde não as havia e deixavam passar o duplo 
sentido, que não compreendiam.

Nas peças de Teatro, camufladas com nomes 
históricos, eram jogadas frases de políticos do momento 
e a platéia ria deliciada E os censores não entendiam, ou 
tinham medo de ser tachados de ignorantes

“C’era um ragazzo che come me      amava i Beatles e i Rolling Stones” (1)

Mas a música, a música sempre foi o mais forte. Quem 
não lembra o recado patriótico inserido no texto do coro 
das óperas de Giuseppe Verdi, ainda no século XIX ? O 
coro de “I Lombardi”, ou de “ Nabucco”( o mia Pátria si 
bella  e perduta (2)  Seu patriotismo vibrante, até hoje  
inspira e comove.

 E a idolatria aos heróis e aos deuses wagnerianos, 
precursora do fanatismo pelo Super-homem ariano, no 
século  XX .

E o humor, a arma mais contundente que pode existir. 
O humor de Chico Buarque “... e aqui tem samba,Carnaval 
e rock in roll” ou “... você não gosta de mim, mas sua filha 
gosta”, num claro desafio aos ditadores do momento.

E a música eleita pela mocidade, como seu hino 
nacional: “Para não dizer que não falei das flores“, 
cantada como desafio em escolas, campus, Ibiúna, 
cárceres

Cantada aos serem presos, cantada em seus momentos 
de coletividade, cantada em suas noitadas românticas.

Enquanto houver música, haverá juventude vibrando 
em uníssono, se manifestando contra ou a favor de 
alguma coisa maior, alguma coisa pela qual ainda valha 
a pena lutar.

Nydia Licia
Professora de Locução, Narração 
e Interpretação para Rádio e TV da 
FACOM-FAAP. Atriz e Diretora de Teatro 
e Televisão.

NOTAS

(1) Canção de Migliacci, Lusini cantada por Lucio Dalla.: Havia 
um rapaz que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones

(2) Oh minha pátria tão bonita e perdida
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Jorge Luis Borges: fotograas 
(Buenos Aires, manhã de 15 de Janeiro de 1984) 

Poeta importante, excepcional comentador de literatura e um gigante da prosa 
ficcional artística, Jorge Luis Borges me recebeu num escaldante verão, em Buenos 
Aires. O homem dos paradoxos, cuja obra sintetiza toda a literatura universal, 
permitiu-me fazer umas fotos suas. Já em idade avançada, Borges ainda mantinha 
a curiosidade aguçada, o que não o deixava envelhecer por completo. ‘Registrando 
uma lenda’ é como deveria se intitular esta matéria.

…”yo vivo, jo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura 
y esa literatura me justifica”. J. L. Borges, no escrito BORGES Y YO. Pois 
é, estive com a polêmica figura, já em estágio entre a história e a lenda 
(viva), janeiro de 84, em Buenos Aires, quando pela primeira vez deixei o 
Brasil como turista. Fui recebido no apartamento 6B, da Calle Maipú 994. 
A aventura que foi localizá-lo na cidade mereceria um escrito à parte; entre 
outras coisas, o telefone de seu apartamento na Calle Maipú com a Marcelo 
T. de Alvear ainda se encontrava no nome da mãe - Leonor Acevedo de 
Borges - pessoa que o acompanhou desde que ficou cego, tendo morrido 
aos 99 anos de idade. Nesta minha aventura pude contar com o auxílio, à 
distância, de Paulo Miranda, Sônia Fontanezi, Zéluiz Valero e Lenora de 
Barros. Entre a crença e a descrença, entre o sonho e o estado de vigília, 
estive com a única pessoa do Planeta que, naquele momento, gostaria de 

Omar Khouri
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Comunicação e Semiótica  (Literaturas-
Artes) pela PUC-SP. É poeta, artista 
gráfico e crítico de linguagens. 

conhecer. É óbvio que, já com idade bastante avançada 
e solitário momentaneamente naquele escaldante verão 
portenho, ele receberia qualquer pessoa, porém, quem 
estava lá era eu e ansioso para ver a figura genial. Tudo 
colaborou para que eu viesse a conhecer o autor de 
Ficciones, o homem que disse ter lido primeiramente 
em inglês o Quijote e, quando leu o texto espanhol, este 
lhe pareceu uma obra mal traduzida! Falamos sobre 
muitos assuntos; li, para ele, verbetes de enciclopédia; 
ajudei-o a colocar o paletó para fazer as fotos, com o 
que, a um pedido meu, havia concordado prontamente. 
Fotografei-o, assim como fui com ele fotografado (por 
Fani, a senhora que cuidava da casa) - isto, no domingo, 
dia 15; na segunda-feira, 16, ainda voltei para apanhar 
autógrafo que me havia prometido (no volume de suas 
Obras Completas). O então maior escritor vivo do mundo, 
não ficou sabendo de minhas ambições poéticas - evitei 
falar em “poesia visual”, considerando a sua cegueira. 
(Interessante que a Borges não constrangia falar de 
algo que para outros poderia ter sido muito doloroso. 
Na conversa que tivemos, evitei falar em poesia com 
forte carga de visualidade, recursos gráficos etc. Pudores 

desnecessários, já que à minha solicitação para tirar fotos, 
atendeu prontamente, assim como quis vestir paletó e, 
num certo momento, sugeriu que aparecêssemos juntos 
numa foto e me disse apontando, ao seu lado, lugar 
vago no sofá: “Siéntate acá para que nos miremos”. 
Falava da cegueira com naturalidade. Existe em Siete 
Noches uma conferência chamada  “La Ceguera”, em 
que aborda a questão de poesia e visualidade, mas 

visualidade aí, não aquela gráfica, mas a visualidade em 
poesia, aproximada daquela que Ezra Pound chama de 
FANOPÉIA, ou seja, a do verbal evocando a visualidade, 
a das palavras pintando um quadro, uma cena, um 
objeto; uma visualidade que, na poesia se contrapõe 
à musicalidade). Borges foi um grande prosador. Por 
detrás de uma aparência tradicional de narrativa, há  
todo um trabalho envolvendo tramas surpreendentes, 
numa escrituração cheia de artifícios, o que chegava 
a exacerbar o ficcional da ficção (fingimento): o foco 
narrativo, o trânsito entre o sono/sonho e a vigília, a 
metalinguagem... Sua prosa possui uma espécie, não 
de ritmo, como se entende o ritmo na poesia, mas uma 
respiração marcante. Daí que é fundamental lê-lo no 
original espanhol. Parece-me que seus tradutores para o 
Português não têm percebido isso. (Jorge Luis Borges era 
um desses edipianos irremediáveis. Chegou a mostrar-
me - enquanto eu o acompanhava ao seu dormitório 
para apanhar o paletó, que eu o ajudei a vestir, uma sua 
exigência para ser fotografado - o quarto da mãe. Disse-
me, também, não possuir em sua casa livros seus - senão 
me ofereceria um com autógrafo - a não ser o exemplar 

de suas Obras Completas que havia pertencido a sua mãe). 
Penso ter, numa só pessoa, flagrado os dois Borges! 
Borges-ele-mesmo e o Outro. Viva Borges!

Seguem algumas das fotos feitas por mim e uma das 
feitas por Fani, naquela manhã de 15 de janeiro de 1984, 
ora convertidas ao preto-e-branco.
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história e mito em Alexandre, de Oliver Stone
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Resumo

A partir do filme Alexandre, de Oliver Stone, 
uma análise interdisciplinar em comunicação, 

arte e cultura sobre a relação entre história 
e mito no filme épico e as dificuldades do 

jornalismo cultural em lidar com a complexa 
relação entre estética e política. 

Palavras-chave: Alexandre, história e mito, 

Oliver Stone, filme épico, estética e política.

Abstract

From the movie Oliver Stone’s Alexander on, 
an interdisciplinary analyze in communication, 
art and culture about the relationship between 
history and myth in the epic film and the 
difficulty cultural journalism. about complexity 
aesthetics and politics.

Keywords: Alexander, history and myth, Oliver 

Stone, epic film, aesthetics and politics.

O filme Alexandre (Alexander, 2004), de Oliver Stone, com Colin 
Farrell no papel-título, pertence a um dos gêneros mais difíceis da arte 
cinematográfica: o épico histórico. Um gênero que sempre fascinou cineastas 
e cinéfilos, mas que ocasionou falências de estúdios, carreiras prejudicadas e 
principalmente equívocos homéricos de críticas jornalísticas. Tudo isto pode 
estar acontecendo no filme de Oliver Stone, mas o motivo de tanta restrição 
pode ser muito mais por seus méritos do que por suas falhas. O que pretendo 
com este texto, de caráter ensaístico interdisciplinar entre comunicação, arte 
e cultura, é valorizar os méritos de um filme que tem sido menosprezado 
por uma crítica cultural leviana e apressada, que demonstra muito mais 
desconhecimento sobre o qual opina, às vezes com inacreditável segurança e 
arrogância. O filme foi apontado como um equívoco, uma chatice, confuso, 
ambíguo, longo demais, feito com mão pesada, etc. Típicas reações de quem 
esperava um Gladiador, um Titanic ou um Senhor dos Anéis. Mas Alexandre  
pertence a um  gênero específico, e como tal deve ser analisado.

Hamlet (diante da caveira de Yorick, o bobo do rei): - Acreditas que o próprio Alexandre 
tenha esse aspecto, dentro da terra? 

(William Shakespeare. Hamlet, Ato V, Cena 1)1 

“A direita não perdoa 
Oliver Stone. 

A esquerda não perdoa 
Alexandre”

A direita não perdoa Oliver Stone. A esquerda não 
perdoa Alexandre. Pronto o prato da indisposição que o 
filme tem causado. Mas o próprio filme traz a resposta: 
quanto mais próximo do mito maior a solidão. Poderia 
ser acrescentado: quanto mais próximo da história maior 
a aversão. E mais próximo da história não por fidelidade 
aos fatos – rigorosamente pouco conhecidos, a não ser 
por versões construídas mais de trezentos anos depois 
da morte do personagem -, mas pela reflexão do mito. A 
relação entre história e mito é um dos maiores trunfos de 
um filme que marcará nosso tempo, e seu compromisso 
sendo maior, como qualquer obra de arte que se preze 
- e cinema é arte sim, e das maiores, a gesamtkunstwerke  
(obra-de-arte-total) do século XX -.  Tanto com o tempo 
no qual ela é produzida  (aliás, principalmente) como 
com o tempo que ela relata, refrata ou reflete: Homero é 
fruto de seu tempo, e sua obra reflete o período arcaico 
grego, independente dos acontecimentos narrados 
terem realmente ocorrido quase meio milênio antes de 
sua também possível existência. Eurípides reflete sobre 
a Guerra do Peloponeso escrevendo sobre a Guerra de 
Tróia; Shakespeare é o autor do período elisabetano, 
mesmo quando trata de Júlio César ou Titus Andronicus. 
Os pintores renascentistas atualizavam visualmente as 
cenas míticas que elaboravam. E assim por diante, a lista 
poderia ser enorme, ficando aqui apenas como exemplo 
para o comentário posterior da atualidade do filme de 
Oliver Stone. 

A crítica jornalística ao filme Alexandre foi implacável: 
dos EUA à França, da Inglaterra ao Brasil, da Grécia à 
Argentina, todos tiveram um motivo para tirar uma 
casquinha do filme: advogados de Atenas quiseram 
processar o cineasta por “difamar” um “grego” 
(rigorosamente nem grego Alexandre era, e sim 
Macedônio) pelo destaque de sua condição homossexual; 
outros críticos cobraram mais afetação por julgarem 
que um homossexual deva ser efeminado. Quer dizer: 
reproduziu-se o  mesmo clima 
moral da polêmica em torno 
do filme A Paixão de Cristo, de 
Mel Gibson. O pior é quando 
a polêmica acaba fazendo com 
que os aspectos estéticos fiquem 
em segundo plano, quando não 
totalmente abandonados. Mas 
alguns críticos, salvando a categoria de jornalistas 
culturais, não casualmente os mais consistentes,  
reagem a um festival de clichês que se repetem, como fez 
Luís Carlos Merten, do jornal O Estado de S. Paulo, que 
assim desabafou:

“E há o “Alexandre”, de Oliver Stone, no qual virou 
moda atirar pedras. Mesmo com o risco de desagradar 
gregos e troianos, é o melhor filme do diretor e o 
que verdadeiramente explica sua obra. Basta encarar 
Alexandre como o Jim Morrison da Antiguidade e os 
jovens que vão morrer com aqueles que Stone conviveu 
no inferno do Vietnã, seu tema mais obsessivo. As cenas 
de batalhas são magníficas. “Alexandre” é tão bom que 
até foi esquecido no Oscar2.”

Mas o filme também não foi bem de bilheteria, o 
que de uma certa forma confirmaria a crítica, sendo 
até apontado como um “grande fracasso”. Como 
se fracasso de mercado fosse sinônimo de fracasso 
estético!  Mesmo assim, o filme tem uma vantagem 
com relação ao personagem histórico conhecido como 
Alexandre, o Grande. Sobre este talvez nunca teremos 
uma compreensão exata de sua dimensão e de sua 
importância. Se até os historiadores mais especializados 
não se entendem sobre Alexandre, por que se exige tanto 
de um artista? E, pior, de um artista de cinema, que não 
pode se esconder atrás de metáforas como o escritor, 
de abstrações e generalizações como o ensaísta, nem 
mesmo de liberdades visuais como o pintor?

As opções de um cineasta, 
já apontou Pasolini em ensaio 
fundamental, são limitadas pelo 
caráter lingüístico do cinema, 
que envolve comunicação direta, 
na relação dialética imagem 
em movimento/som e que não 

passam necessariamente, na recepção do público, pela 
cognição racional3.  O que causa também muita confusão 
nos comentários, o de assistir uma obra com pretensões 
artísticas com o olhar de obras que só buscam divertir, 
seja pelo riso ou pela emoção.
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 Alexandre, de Oliver Stone, pretende ser mais que 
entretenimento. Tem a corajosa pretensão de provocar 
reflexões acerca de nosso tempo, do cinema, da história 
e - por que não?4 - dos mitos. Da transcendência, enfim. 
Há mais poesia neste filme inspirado 
em fatos históricos do que em Tróia 
(USA, Wolfgang Peterson, 2004), 
que diz ser inspirado na poesia de 
Homero. E este o público e a crítica 
aplaudiram, o que é compreensível.  
Primeiro, porque o filme realmente não é ruim enquanto 
cinema, enquanto entretenimento, enquanto ação, 
aventura e emoção; mas é péssimo enquanto poesia, 
Homero, transcendência. Seu mérito é permitir um 
grande público saber da existência de um poeta chamado 
Homero (quem nem sabemos se existiu) e de uma obra 
chamada A Ilíada, mas se este público limitar-se ao filme, 
nada saberá sobre uma das maiores obras da história da 
literatura ocidental.

Um filme épico histórico

Todo filme épico é um filme de risco. É uma aventura 
em todos os sentidos, dos financeiros aos operacionais. 
Como toda fruição estética, o cinema épico, assim como 
o experimental e o de vanguarda exigem um público 
“alfabetizado” no gênero, principalmente quando há 
preocupação com o rigor histórico.

Há várias modalidades de cinema épico: religioso 
(que envolve quase sempre polêmicas teológicas, como 
A Paixão de Cristo, de Mel Gibson), histórico (visto a 
seguir) e mítico. Neste último caso, o épico mítico por 
ser subdividido entre os de origem literária (legitimado 
pela origem, mas com resultado desigual, como o filme 
Tróia, já apontado) ou criações do próprio cinema através 
de pastiches que fundem culturas distintas, épocas 
distintas e personagens muitas vezes incompatíveis. 
Podem-se lembrar aqui os filmes sobre Maciste nos 
anos 1960, ou mesmo as deliciosas, 
mesmo que quase ridículas se 
exigirmos alguma coerência histórica 
ou literária, aventuras de Xena, A 
Princesa Guerreira.

O épico histórico é, portanto, o 
mais difícil deles enquanto realização. 
Para se sustentar ele depende de sua 
qualidade estética, mas também de sua consistência 
histórica. É o momento em que historiadores são 
chamados a opinar nos meios de comunicação de massa 
ou em debates escolares. Mas nem todos historiadores 

conhecem cinema, fazendo com que muitos resultados 
dos debates fiquem próximos da uma inutilidade total5.

Como afirmou o historiador francês Jacques Chesnaux, 
história é assunto muito sério para ser de uso exclusivo 

dos historiadores. E a história no 
cinema, como se verá, atua em faixa 
diferente do campo do historiador, 
mesmo que ele seja importante na 
consultoria histórica ao cineasta, o 

cinema tem suas regras específicas de linguagem. Mesmo 
quando o filme é um documentário, quando o rigor da 
informação pode ser medido, a linguagem tem seus 
próprios limites e possibilidades. Quando a narrativa 
é ficcional, o quadro é mais exclusivo ainda. Em suma, 
como lembrou o historiador Marc Ferro, especialista 
na relação entre cinema e história, os historiadores, 
profissionais ou amadores (qualquer semiletrado julga-
se conhecedor da história, incluindo-se nisto, é claro, 
muitos jornalistas, mesmo os de cadernos de cultura, ou 
principalmente) têm muito ainda o que aprender com o 
cinema. E Alexandre pode ser um bom começo. 

O filme de Oliver Stone deve ser levado em conta 
em primeiro lugar como cinema, mas enquanto tal, 
na proposta do gênero escolhido, que busca narrar um 
episódio histórico para dele extrair tanto um prazer 
estético quanto uma reflexão histórica, logo, política. 
Uma reflexão acerca de nosso tempo, principalmente. A 
partir de uma época remota, mas que deu as principais 
bases na construção do mundo atual. Não por acaso, 
movido por uma preocupação explícita com o rigor 
histórico, o filme contou com a consultoria histórica de 
um dos maiores especialistas da atualidade em Alexandre, 
o historiador, da Universidade de Oxford, em Londres, 
Robin Lane Fox, que não só colaborou na pesquisa, como 
participou das filmagens como figurante e escreveu um 
livro sobre a experiência: e Making Of Alexander6.  
Mas, acima de tudo, Alexandre é um filme, não custa 

repetir. E como tal deve ser visto. E 
um filme de Oliver Stone, o que não 
é pouco, muito menos isento, para 
o bem ou para o mal.  Com talento, 
mas também com coragem até para 
errar se preciso for. 

O filme como cinema

Oliver Stone, nascido em Nova York em 1946, de pai 
judeu, operador da Bolsa de Valores de Nova York, e mãe 
francesa católica, se formou em cinema pela Universidade 
de Nova York. Sua carreira, bem sucedida, tem sido 

“Todo filme épico é 
um filme de risco.”

“história é assunto 
muito sério para ser 
exclusividade dos 

historiadores”

marcada por filmes que evocam a experiência pessoal na 
guerra do Vietnã, como Platoon, que lhe deu um Oscar de 
melhor filme em 1986, e Nascido em 4 de Julho (Born on 
the Fourth July, 1991); mas também de filmes polêmicos 
sobre a história recente norte-americana, como JFK, 
1993; ou mesmo os que têm a juventude como alvo ou 
como tema, tais como Assassinos por Natureza (Natural 
Born Killers, 1995) ou e Doors, 1991, sobre o cantor e 
compositor Jim Morrison, tendo o ator Val Kilmer no 
papel principal.

A realização do projeto sobre Alexandre, já existente 
no período universitário, foi tentada logo após o término 
das filmagens de e Doors. O papel de Alexandre 

seria vivido por Val Kilmer, que acabou participando 
na produção viabilizada em 2004. Nesta, Val Kilmer 
interpreta Filipe, o rei da Macedônia, pai de Alexandre, 
e que conta também com a beleza selvagem de Angelina 
Jolie no papel de Olímpias, mãe de Alexandre.

Alexandre é a primeira incursão de Stone em filme 
épico histórico, com certeza seu maior desafio enquanto 
cineasta. E sua melhor realização, como corretamente 

aponta o crítico já citado. Em suma, Oliver Stone não 
é um cineasta inexperiente nem menor, nem pelos 
padrões de Hollywood, muito menos pelos padrões que 
exigem um cinema mais profundo, mesmo que marcado 
pela polêmica, ou talvez por isto mesmo.  Stone, mesmo 
não sendo um cineasta experimental, de vanguarda ou 
de poesia, atua nos dois níveis, e não desconhece o vasto 
repertório que teve à sua disposição para organizar 
um filme épico sobre Alexandre, tanto com relação 
aos filmes ou projetos que o antecederam quanto com 
relação a uma dramaturgia que obviamente recorreu: 
dos dramaturgos gregos da época clássica, passando 
por Shakespeare, chegando até o teatro épico de Brecht, 
textualmente citado no filme7. 

A dramaturgia do filme é um ponto alto que equilibra 
o intimismo das relações familiares com o coletivo 
das tramas políticas, principalmente num contexto 
destituído de sutilezas ou complexidades próprias da 
vida moderna. Mais para O Poderoso Chefão do que Ben 
Hur ou Spartacus...8

Cinema e pintura

Em termos pictóricos fica claro que houve uma rica 
pesquisa iconográfica, muitas vezes reproduzida desde a 
belíssima abertura do filme, passando pelas batalhas, até 
a reprodução do escudo de Aquiles, que carrega o corpo 
ferido de Alexandre numa deslumbrante seqüência. O 
escudo, rapidamente demonstrado de baixo para cima é 
fiel à descrição homérica (o que não ocorre em Tróia)9. 

A cena do corajoso enfrentamento de Alexandre, 
montado em Bucéfalo, o cavalo que o acompanhou nas 
conquistas, e que foi domado por ele ainda garoto, frente 
a um elefante transformado em arma de guerra, lembra 
uma tradição posteriormente construída de guerreiros 
enfrentando um dragão. Principalmente a imagem 
de São Jorge, e que inspirou outros dois cineastas 
importantes e que tiveram em algum momento relação 
com Alexandre: o brasileiro Glauber Rocha que, em 1974 
elaborou um belo roteiro para a televisão italiana sobre 
Ciro da Pérsia e Alexandre da Macedônia, com o título O 
Nascimento dos Deuses (La nascita degli dei)10; e o grego 
éo Angelopoulos, que realizou Alexandre, o Grande (O 
Megalexandros, 1980). 

É até possível que Oliver Stone tenha tido contato 
com os dois projetos, assim como é quase certo que 
Angelopoulos teve acesso ao roteiro de Glauber Rocha 
quando também trabalhou para a RAI nos anos 1970. 
Mas uma coisa é certa nos três projetos: a referência 
iconográfica a São Jorge. O filme de Angelopoulos não 



FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

50

FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

51

tem a pretensão de resgatar o Alexandre histórico. 
O filme se passa no século XIX e o personagem é um 
bandoleiro de mesmo nome. A proposta de Angelopoulos 
foi refletir sobre a história em dois momentos: a antiga, 
na alusão ao conquistador macedônio, e a moderna, 
quando a Grécia havia sido dominada pela Turquia11.  Há 
uma cena em que Alexandre posa montado em seu cavalo 
para um fotógrafo diante de um painel que tem São Jorge 
enfrentando um dragão. Mas a reflexão histórica que há 
no roteiro de Glauber Rocha e no filme de Angelopoulos 
também ocorre no filme de Oliver Stone, o que já o coloca 
acima da média das produções hollywoodianas, em 
qualquer gênero. Há um componente político nas opções 
estéticas dos três cineastas, em todas elas, apesar das 
diferenças, buscando um caminho diferente aos padrões 
dominantes, seja no plano imediato da luta política 
quanto às regras estéticas dos interesses de mercado. 
São filmes que não se aceitam como mercadoria, mas 
que buscam a compreensão enquanto obras de arte, por 
mais pretensiosas que sejam ou que aparentam ser.

Oliver Stone está, portanto, muito bem acompanhado 
na história do cinema, do cinema na história, e da difícil 
busca da reflexão histórica através do cinema.

A história no cinema

Mas, na verdade, a história de Alexandre da 
Macedônia até hoje foi pouco filmada. A versão de 
Glauber Rocha acabou não sendo produzida (pode ter 
assustado os dirigentes da RAI), e a de Angelopoulos 
se passa em outra época. Duas versões restam: uma da 
Índia, Sikandar, de Sohrab Modi, 1941, de difícil acesso 
infelizmente: e outra norte-americana: Alexander the 
Great, de Robert Rossen (1956, com Richard Burton no 
papel-título), já disponível em DVD. Ambas em contextos 
históricos bem definidos: a luta pela independência da 
Índia no primeiro caso, a Guerra-Fria no segundo. O 
filme de Rossen também esteve marcado pelas novas 
interpretações sobre Alexandre após a publicação de um 
livro, em dois volumes, hoje clássico e raro: Alexander 
the Great, de W.W. Tarn, pela Cambridge University 
Press, 1948.  O que não quer dizer que tenham sido 
incorporadas num filme bastante convencional, apesar 
do livro ser ainda hoje uma referência obrigatória nos 
estudos sobre Alexandre.

O contexto histórico do filme de Oliver Stone e a 
pertinência do objeto podem ser medidos pela quantidade 
de projetos atuais de filmes sobre Alexandre. Cineastas 

“A legenda de 
Alexandre cresceu 

através dos séculos”

“Não é casual 
que o cristianismo 
tenha sido fruto do 

contexto”

como Mel Gibson, Martin Scorsese, Baz Luhman ainda 
tentam obter recursos no momento em que este texto 
está sendo escrito para darem suas contribuições ao 
tema, que com certeza serão bem diferentes da que 
Oliver Stone alcançou, mas dificilmente sofrerão 
tantos ataques como Stone sofreu. A cota de ataques 
a Mel Gibson parece ter sido esgotada em A Paixão de 
Cristo (EUA, 2003). E seu projeto é para televisão, uma 
produção da HBO para ser apresentada em 10 capítulos.  
Martin Scorsese parece ter desistido não só do projeto, 
mas optado por filmes viáveis ou que tenham reais 
chances junto à Academia depois do “fracasso” com 
Gangues de Nova York (EUA, 2002), outra obra-prima 
que Hollywood não perdoa. Baz Luhman talvez realize 
seu projeto baseado em uma trilogia ficcional, um best-
seller escrito pelo italiano Valério Mássimo Manfredi. 
O filme se for realizado terá, segundo ele próprio, mais 
“liberdades” com o que se conhece, e 
poderá vir a ser, como já se ventilou 
pela imprensa, até um musical aos 
moldes de Moulin Rouge, com Nicole 
Kidman e Leonardo Di Caprio nos 
papéis respectivos de Olímpias e 
Alexandre.  Não deixa de ser curioso 
tanta especulação. No mínimo, revelador.  E um musical 
sobre Alexandre pode virar, com todo respeito, coisa de 
Monty Python12.

Mesmo que esses projetos não vinguem, uma coisa é 
certa: eles demonstram a atualidade do tema. E Oliver 
Stone não apenas chegou na frente – “a sorte favorece os 
destemidos”, diz a epígrafe do filme –, mas dificilmente 
vai ser superado em consistência e qualidade. O que 
talvez até explique algumas desistências. E isto por 
conta do que há de atual em seu filme, tanto no plano 
estético quanto no político. E ambos indissociáveis. 

Estética e política em Alexandre

Aristóteles é uma referência no 
filme não só como personagem, não 
tão destacado como na versão de 
Robert Rossen, mas principalmente 
como filósofo. É dele, em Poética, a 
afirmação de que a diferença entre a 
história e a poesia não está no fato 
da última ser escrita em versos e a 
primeira em prosa, mas na condição de que a primeira 
deve dar conta do que aconteceu ao passo que a segunda 
do que poderia ter acontecido.  A importância dessa 
relação entre história e ficção é fundamental para se 

analisar a atualidade de uma obra que se inspira num 
fato histórico da Antiguidade. Pois, enquanto a história 
seria tão somente o registro sem interpretação dos fatos 
ocorridos, o que não deixa de ser uma impossibilidade, 
a poesia abrangeria todas as possibilidades criadas 
pela imaginação humana. E Alexandre é mais fruto da 
imaginação do que propriamente do rigor histórico. 
O fascínio que sua história causou em várias gerações, 
de Júlio César (que o invejava) a Napoleão Bonaparte 
(que buscava imitá-lo em vários níveis), passando por 
Luís XIV (do qual se julgava e se apresentava como 
sucessor); de George Washington ao General Patton 
(que estudaram suas estratégias militares e tentaram 
reproduzi-las na prática); ou até de poetas como Dante 
(que o vê no Inferno) e Racine (que o vê como um 
cavalheiro cortês), tendo curiosamente em Shakespeare 
apenas algumas alusões, embora fundamentais, em 

Henrique V e Hamlet, ambos 
inspirados na personalidade do 
príncipe melancólico e conquistador 
da Macedônia13. 

É principalmente como mito, 
no sentido de inspiração a poetas, 
escritores e comandantes, que 

Alexandre não pode ser menosprezado enquanto 
tema. E sua vida, pelo menos nas versões que até nós 
chegaram, tem todos os ingredientes dramáticos que 
favorecem uma epopéia14. O Alexandre histórico é o 
Alexandre mítico tratado por seus primeiros biógrafos 
como um personagem marcado pelo destino. Seja por 
deuses, de quem seria herdeiro ou fruto, ou pelo acaso, 
ao ter nascido num momento que seu reino deixa de ser 
uma província periférica para se tornar um império, a 
história que até nós chegou nos apresenta um jovem 
bem formado, no plano físico quanto no intelectual, que 
assume o comando de um povo na conquista de outros 
povos. Morreu jovem, depois de atravessar quilômetros 
com suas tropas leais e bem organizadas, envolto em 

um mistério se  foi de morte natural 
(embora flechadas e cortes de 
espadas não possam ser consideradas 
naturais) ou por envenenamento. 
Uma vida que começou inspirada em 
Aquiles, de A Ilíada, e se transformou 
numa odisséia, embora Ulisses não 
teria sido sua inspiração de acordo 

praticamente unânime de todas as versões: a imagem de 
Alexandre é a de que nunca aceitaria roubar uma vitória 
como Ulisses, que sugeriu aos gregos construir o fatídico 
cavalo que enganou os troianos.
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“a narrativa cinematográfica nunca deixará de ser ficção”

Mitificação e Ceticismo

O filme de Oliver Stone busca não apenas respeitar 
sinteticamente todas as principais versões (Arriano, 
Plutarco, Curtius), mas refletir sobre elas. O narrador 
explícito do filme é o faraó Ptolomeu Sôter I 
(representado por Anthony Hopkins), que registra suas 
memórias junto aos seus escribas na própria biblioteca 
por ele criada, a Biblioteca de Alexandria. Ficamos assim 
sabendo que ele não só ficou como sendo o guardião 
do corpo de Alexandre, que teria sido embalsamado e 
levado a Alexandria, como também responsável pelo 
registro dos acontecimentos quarenta anos depois de 
ocorridos.  Tanto a famosa biblioteca quanto o corpo 
de Alexandre foram perdidos, seja por terremotos, 
incêndios ou saques, não se sabe. 

Na primeira cena somos informados, até 
didaticamente, que o filme optou pela verossimilhança 
histórica, pela credibilidade do que a seguir será 
demonstrado. Em vários momentos, a voz (em off) de 
Ptolomeu comenta, e até reflete, sobre o que se viu. 
Sempre cuidadoso, tenta diferenciar o que é fato do 
que seria mito. Chega até a dizer que seria melhor que 
Alexandre tivesse morrido em combate na Índia. Isto 
ajudaria mais na consolidação do mito de um guerreiro 
invencível, um deus invencível, um eos Aniketos.  
Porque mesmo morto, a batalha teria sido vencida.

Esta é a questão que Oliver Stone buscou contornar: 
o processo histórico conhecido como divinização do 
imperador morto. A mitificação de Alexandre depois 

de sua morte foi fruto tanto do interesse dos novos 
governantes, que dividiram entre si o que mais tarde 
seria considerado como os reinos helenísticos, em se 
legitimarem por não serem herdeiros naturais – todos 
os que ameaçassem foram assassinados -, quanto pelo 
imaginário popular.  Embora o “deus invencível” possa 
ser entendido de uma outra forma, longe da ironia, 
próximo da mente poética, no sentido de Giambattista 
Vico, que a associa a uma “idade heróica”.

A legenda – tanto no sentido de lenda quanto no 
de história – de Alexandre cresceu através dos séculos 
e através de narrativas orais, que foram recolhidas 
por escritos  diversos, ora como herói (entre os 
helenizados, que acabou por se espalhar pela Europa 
inspirando as várias versões medievais de Romances de 
Alexandre15), ora como diabo (entre os grupos orientais 
que viam suas conquistas como elas realmente foram  

ou se transformaram: expansionistas e opressivas16). 
A história  de  Alexandre é  a  história de  uma  
construção histórica que, como tal, nunca esteve 
dissociada dos interesses ideológicos contemporâneos. 
Há, portanto, Alexandres para variados gostos e 
interesses. E Oliver Stone demonstra não desconhecer, 
nem menosprezar, isto.

Mas isto também não significa, como demonstram 
várias obras de historiadores consistentes, que não é 
possível vislumbrar um quadro histórico confiável. A 
historiografia contemporânea, com auxílio tanto da 
arqueologia quanto da antropologia, tem conseguido 
através de um notável esforço em fazer uma crítica 
do material disponível e elaborar uma produção 
historiográfica compatível com as novas descobertas. São 
túmulos, moedas, papiros, fragmentos que demonstram 
uma riqueza de possibilidades ainda não exploradas. 
Muitos registros contemporâneos de Alexandre se 
perderam, se é que um dia existiram, mas os estudos 
continuam e as reflexões também17.

Outro aspecto diretamente vinculado à expansão 
macedônica, pelo contrário, se opõe ao processo de 
divinização do conquistador.  É que entre os participantes 
do exército de Alexandre também constava um filósofo 
que se tornou uma lenda exatamente por questionar 
qualquer crença do que não fosse efetivamente vivido. 
Trata-se de Pirro, um filósofo que não deixou nada 
escrito, sendo comparado a Sócrates, e que ao entrar 
em contato com sábios indianos – conhecidos como 
“Gimnosofistas” – adotou um comportamento que teve 

seguidores e que estaria tanto na tradição socrática 
como inauguraria uma filosofia cética. O ceticismo, 
portanto, enquanto corrente filosófica fundamental 
para o desenvolvimento do pensamento científico, 
teria início, como efeito colateral, nas expedições de 
Alexandre quando de seu contato com a Índia18.

Não deixa de ser uma ironia histórica que o mesmo 
contexto tenha gerado efeitos opostos: de um lado uma 
divinização do conquistador, de outro uma descrença 
total com qualquer referência que não fosse imanente. E 
o helenismo como sendo fruto não só de um intercâmbio 
cultural, mas de tradições que se contaminam 
mutuamente abrindo espaço para o novo, o que mais 
tarde será conhecido em grego como a boa nova. Não 
pode, portanto, ser considerada mera casualidade 
que o cristianismo tenha surgido como fruto desse 
contexto: difundido em grego pelos evangelhos (“boa 

nova” em grego), surgiu em território oriental com base 
em tradição que teria se originado na Mesopotâmia, 
se expandido pelo Oriente Médio, e se fixando na 
Galiléia. A tradição judaica, da qual Jesus de Nazaré faz 
parte sem questionamentos, não via com bons olhos a 
influência cosmopolita do helenismo colocando em risco 
uma identidade construída na condição de povo eleito. 
Alexandre não era obviamente bem vindo, assim como 
sua herança não seria bem recebida por um povo cioso de 
suas mais profundas tradições19.  Apesar de que o quadro 
da diáspora posterior tenha alterado significativamente 
este quadro.  Mas Alexandre já não tem nenhuma 
responsabilidade, nem é responsabilizado, neste outro 
contexto. 

Um filme contemporâneo deve levar tudo isso em 
conta, porque tudo isso faz parte tanto da história 
quanto do imaginário coletivo, consciente ou não, mas 
também pode explicar tanto mal-estar causado sem o 
devido esclarecimento. Mas o filme não necessita tornar 
isto explícito, até porque sua ênfase é outra, é a da 
verossimilhança como os fatos são demonstrados, tanto 
no plano individual dos personagens quanto no plano 
coletivo dos povos envolvidos na questão. 

Cinema e mito

Mas a narrativa cinematográfica nunca deixará de ser 
ficção, estará sempre estruturada na dimensão dramática 
dos conflitos humanos que ultrapassam aquilo que 
se narra literalmente. E o filme aponta numa direção 
que apesar de se concentrar no personagem principal, 
tem nos personagens secundários um papel decisivo 
na construção do personagem Alexandre: sua mãe 
(Angelina Jolie), seu pai (Val Kilmer), seu amigo/amante 
Hefestião (Jared Leto). Sua mãe é decisiva em sua 
formação enquanto possível divindade, seu pai enquanto 
guerreiro, seu amigo enquanto amante e suporte 
emocional. Figuras marcantes que se entrecruzam na 
formação do herói até mais do que aquele que seria sua 
referência intelectual: Aristóteles. E nisto parece ter sido 
uma opção consciente do cineasta no sentido de não 
transformar o filme numa hagiografia. 

A tradição desde a historiografia antiga, mesmo 
que retórica, procurou em Alexandre um depositário 
e guardião da filosofia racional grega, a qual tem em 
Aristóteles sua grande referência, como sucessor 
legítimo de Sócrates e Platão.  Até Nietzsche na 
modernidade, aí com desprezo, vê em Alexandre um 
apolíneo defensor de uma racionalidade cientificista 
questionável.  Oliver Stone, na trilha da mãe dionisíaca, 

preferiu um Alexandre mais irracional, mais para Dodds 
do que para Jaeger20.  Dentre as tradições geradas após 
a morte de Alexandre talvez a mais importante tenha 
sido aquela que o confundiu com Dioniso. Tanto é que 
algumas festas dionisíacas ficaram conhecidas, em 
meados do século II d.C. como Alexandreia, quando as 
festas deixaram de ser distintas21.  

Interessante essas construções que mesclaram 
tradições gregas com tradições orientais, sendo Dioniso 
uma importante referência. Alexandre, portanto, 
tornou-se maior que seu projeto, principalmente se seu 
projeto fosse simplesmente vingar os gregos contras os 
persas, ou menos ainda, vingar a morte do pai, que teria 
sido tramada com soldo persa. Ou mesmo de Atenas, 
já que Filipe conseguiu ser considerado inimigo tanto 
de gregos quanto de persas. Ou ainda, puramente 
expansionista. Pretexto ou não, nunca saberemos. O 
que sabemos é que uma história gerou uma lenda que 
por si só já pertence a outra história: a construção da 
Europa sob influência helenista. Quando os romanos 
construíram seu império não conseguiram eliminar uma 
forte herança cultural, da qual o cristianismo – que sem 
o helenismo não se explica historicamente – associado às 
invasões bárbaras do século IV, se tornou o sustentáculo 
espiritual.

Aristóteles é uma referência questionada pelo 
filme, que apresenta um Alexandre que opta por um 
viés diverso de seus ensinamentos, demonstrados 
como racistas e expansionistas. O filme adota então 
uma perspectiva estética que questiona a valorização 
da catarse defendida em Poética.  O filme de Oliver 
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Stone nos incomoda exatamente por sua opção 
antiaristotélica; não nos conduz a uma purificação que 
nos redima de nossa alienação; pelo contrário, adota 
um distanciamento dialético aos moldes de Brecht que 
politiza o discurso, mas não dá respostas tranqüilas 
nem reparadoras. O público, perplexo, deve tomar 
uma posição do que não sabe, nem entende. A reação 
é naturalmente a de acusar o filme de chato, pesado, 
lento, demorado, confuso, ambíguo como a própria 
ideologia. Como a ideologia diante de um mundo que 
se transforma, mas no qual tudo continua na mesma. 
É um filme político da melhor espécie. Não defende 
uma causa, mas demonstra um mal-estar de uma época 
carente de causas. A melancolia do herói, seja Alexandre 
ou Hamlet, é que ele sabe que algo está podre, mas não 
sabe ainda o que colocar no lugar. 

A antropologia de Alexandre

Nisto reside a atualidade do filme, não apenas nas 
novas tecnologias empregadas na reconstituição de duas 
das maravilhas do mundo antigo – o farol de Alexandria e 
os jardins suspensos da Babilônia – ou na demonstração 
de batalhas com um grau de magnífica e exuberante 
verossimilhança. Nem mesmo na consideração 
anacrônica de fatos passados há dois mil e trezentos 
anos como sendo uma repetição de fatos presentes do 
Império com relação ao Iraque ou Afeganistão. Duas 
regiões importantes para Alexandre: na primeira ficava 
a cidade de Babilônia, onde hoje está Bagdá, onde ele 
morreu aos 32 anos de idade em 323 a.C. Babilônia 
deveria ser a capital de seu império. De um império 
que rigorosamente nunca existiu. Na segunda, no atual 
Afeganistão, onde ele se casou e fundou mais uma de 
suas Alexandrias (hoje provavelmente Kandahar).

Dizer que Alexandre faz o discurso do governo Bush 
é desmerecer a dimensão histórica do filme. Alexandre 
não pode em nenhum grau ser comparado ao Presidente 
George W. Bush. O anacronismo aí seria não só 
desastroso como incompatível com a seriedade histórica 
que o filme busca apresentar. Mas por outro lado, há uma 
clara ironia com relação ao contexto. Como demonstra o 
filme, Alexandre não fugia da batalha, não pedia a seus 
homens que fizesse o que ele mesmo não pudesse ou não 
tivesse coragem pessoalmente de fazer, nem mais nem 
menos.  Em termos mais mitológicos do que ideológicos, 
é o que diferencia o herói do tirano.

É claro também que há uma evidente mensagem atual 
quando o narrador lembra, no momento que Alexandre 
é recebido vitorioso na Babilônia, que foi mais fácil 

entrar do que sair da cidade. É por isso que a corrente 
ideológica que hoje domina o Império, e que procura 
manter a Academia de Cinema de Hollywood como sua 
correia de transmissão, não perdoa a ousadia do cineasta 
que até solicitou cidadania francesa, e hoje parece se 
considerar um exilado político em Paris. Uma opção 
semelhante à do escritor Gore Vidal, que vive recluso na 
Itália. Mas como a sorte favorece os destemidos, ainda 

teremos muitas chances de ver filmes ousados e atuais 
de Oliver Stone, assim como já estamos presenciando 
mudanças de juízo sobre um filme que crescerá com o 
tempo.

Alexandre, de Oliver Stone, é um marco não só na 
obra do artista, mas a realização de uma das tarefas 
primordiais da arte cinematográfica, a de dialogar com 
seu tempo sem temer o risco da batalha. Muito menos 
confundir, como alertava Hegel, a floresta com a árvore.  
Mas não é Dioniso nem Bush a referência mitológica e 
ideológica mais forte no filme. A referência é Prometeu, 
o amigo dos homens, o que ensinou aos homens o 
uso do fogo e por isso foi condenado com crueldade 
por Zeus. A referência a Prometeu é uma opção ética 
pelo humanismo: nem cética, nem cínica, um tanto 
teológica, e muito mais antropológica. Teológica não no 
sentido do fundamentalismo dominante, pelo contrário, 
mais poética que doutrinária. Mas principalmente 
antropológica, com todas as contradições que isto 
encerra, da crueldade ao afeto, mas principalmente 
pela recusa a um etnocentrismo WASP (homem branco, 
anglo-saxão, protestante). Por uma sincera busca de um 

mundo tão distante e tão semelhante ao nosso. Esta é 
a mensagem do filme que desagrada tanta gente: um 
amor aparentemente anacrônico e pré-moderno pelo ser 
humano. Um tanto fora de moda, e do mercado, é bem 
verdade. Mas belo, sem dúvida.  E perene. Alexandre é 
um belo e sublime filme, que sobreviverá a estes tempos 
sombrios.
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Algumas considerações a respeito da 
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Resumo

Este artigo resgata alguns estudos a respeito da 
produção literária de João Cabral de Melo Neto 

a fim de discutir os princípios que orientam 
o projeto literário do poeta pernambucano. A 
discussão sobre a sua extensa obra é o objeto 

principal de investigação.

Palavras-chave: João Cabral de Melo Neto, Lira, 

Modernismo

Abstract

is article rescues a few studies about João 
Cabral de Melo Neto´s literary work, to discuss 
the principles that guides the pernambucano 
poet´s project. e research about his work is the 
principal goal of this essay.
 

Keywords: João Cabral de Melo Neto, Lyrics, 

Modernism

Parte significativa das leituras a respeito da obra de João Cabral realiza-
se sob a égide de uma discussão formal, motivada, creio, pelo fascínio que 
o trabalho de elaboração do verso, identidade dessa poética, provoca nos 
leitores. O resultado desse movimento de aproximação, de caráter geral, à 
poesia do autor de Pedra do sono é sentido na ausência de uma discussão 
que ambiciona relacionar a sua produção à realidade que a motivou.1 A fim 
de revelar quais as conseqüências dessa ausência para o entendimento da 
produção de João Cabral, é preciso estabelecer um diálogo entre a fortuna 
crítica, os poemas e algumas declarações do poeta sobre o modo pelo qual 
ele compreende o exercício de sua função.

Esses princípios de leitura não configuram novidade. Há inúmeros 
exemplos na história da crítica literária nos quais a motivação central é 
o diálogo entre a forma e o conteúdo, a literatura e a sociedade. Alguns 
estudos, considerados clássicos, da obra de João Cabral, contudo, resistem 
a esse movimento. Embora sejam trabalhos ambiciosos no que tange à 
compreensão dos meandros estéticos da poesia, eles são animados por 
uma certa ânsia formalista, explicada, possivelmente, por dois motivos: 
em primeiro lugar, grande parte da fortuna crítica concentra os seus textos 
mais relevantes no período histórico em que os ventos do estruturalismo 
varejaram os nossos estudos literários; depois, a prevalência de um discurso, 
sobretudo, estético nas declarações de João Cabral a respeito de sua obra, 
talvez tenha influenciado os seus leitores.2 

Embora o grau de percepção de um escritor a respeito de sua produção 
estética nem sempre configure uma análise precisa de seus meandros, 
alguns estudos reproduziram, sem mediação, as declarações de João Cabral 
em suas perspectivas de análise.  Muitas vezes, e a tradição é repleta de 
casos que confirmam essa formulação, o autor não é capaz de traduzir, 
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com clareza, os limites e alcances da representação. É 
essa consciência que anima, por exemplo, a leitura 
de Adorno sobre O castelo. A fim de refutar a tradição 
crítica que vinculou os textos de Kafka a uma cruzada 
sionista, Adorno é preciso: Seja como for, o conteúdo 
desses pensamentos não é canônico para a obra literária. O 
artista não é obrigado a entender a própria obra, e há razões 
suficientes para se duvidar que Kafka tenha entendido a sua. 
(ADORNO, 2001, p. 42). É claro que o efeito colateral 
desse discurso é a valorização extremada do crítico em 
detrimento do escritor, movimento em si problemático. 

No caso de João Cabral, é ainda evidente que há um 
trabalho de natureza nitidamente intelectual operando, 
de modo decisivo, a construção de sua poesia. O 
problema seria redimensionar suas próprias declarações 
em uma análise cujo fim é esclarecer os contornos de sua 
obra. Entenda-se que investigar os depoimentos de João 
Cabral não significa atribuir-lhes valores inexistentes. A 
ambição encontra-se fundada na suspeita de que alguns 
pontos, de extrema importância, levantados pelo poeta 
em uma dezena de entrevistas podem ser, devidamente, 
re-valorizados pelos estudos de sua produção poética. 

Como a literatura de João Cabral, num primeiro 
momento, é extremamente receptiva a uma espécie de 
leitura formalista, não se deve atribuir o equívoco como 
traço distintivo de certas análises. Há justificativas 
suficientes para creditar-lhes avanços na interpretação 
da obra, ainda que tais conquistas ocorram em 
detrimento de uma compreensão das peculiaridades 
materiais também presentes no exercício poético.3 Creio 
que o movimento mais apropriado seria ler, sob outro 
viés, os depoimentos de João Cabral e confrontá-los, 
quando necessário, com os ensaios mais significativos 
de sua fortuna crítica.

A opção de estabelecer um diálogo ativo entre a 
tradição, as declarações do poeta e os poemas parece 
pouco ortodoxa para uma pesquisa que intenta analisar 
as linhas de interpretação da obra de João Cabral. 
No entanto, ela se faz necessária, pois possibilita o 
esclarecimento das balizas éticas que orientam o seu 
exercício poético. Nas palavras do autor: A crítica que 
insiste em empregar um padrão de julgamento é incapaz de 
apreciar mais do que um pequeníssimo setor das obras que se 
publicam - aqueles em que esses padrões possam ter alguma 
validade. E a crítica que não se quer submeter a nenhum 
tem que renunciar a qualquer tentativa de julgamento. 
Tem de limitar-se ao critério de sua sensibilidade, e a 
sua sensibilidade é também uma pequena zona, capaz 
de apreender o que a atinge, mas incapaz de raciocinar 
claramente sobre o que foi capaz de atingi-la.4   

* * *

Em entrevista de 1996, o poeta esclarece os alicerces 
de sua poesia: Minha vocação, como já disse, era para 
crítico. A realidade, porém, e não um movimento subjetivo 
interior, me dava novos motivos para criticar, e então eu 
voltava a escrever poesia.5 A declaração é sintomática 
de um processo de criação cuja objetividade realiza-se, 
sobretudo, a partir dos estímulos da realidade. O efeito 
imediato, para João Cabral, é a necessidade de uma 
função crítica. Não me parece que o poeta se encontre 
subjugado ao ímpeto do arbítrio moral. Animado pela 
ambição de compreender os estímulos da realidade, 
João Cabral busca definir o campo em que o homem 
de seu tempo se encontra enraizado. Os poemas, nesse 
sentido, fazem-se reféns de um jogo de forças alheio 
às suas vontades, à expressão da sua subjetividade. A 
palavra de ordem é descrição. Aqui, é preciso não assumir 
a postura de Lukács, imbuída de conotações da ordem de 
valor, sobre o tema. Descrever a vida ou a vida que não 
vive é, possivelmente, a meta a ser alcançada pela poesia 
de João Cabral.6

A leitura de José Guilherme Merquior parece-me, 
malgrado a insistente presença de uma ontologia 
nem sempre clara, acertada quando o assunto é o 
entendimento da crítica imanente à produção literária 
de João Cabral. Nas palavras de Merquior: Se nada 

“acontece”, a crítica social em poesia não tem como dar vez 
a forças em conflitos. Ela denuncia as situações, mas não 
anima as controvérsias. Sua estratégia consiste em apontar 
os desequilíbrios, não em celebrar os que os combatem ou, 
menos ainda, apostrofar os seus beneficiários (MERQUIOR, 
1997, p. 176).

 Os termos da equação são denúncia, apontamento, 
crítica e descrição. As relações entre eles implicam a 
tese de que a poesia é animada por movimento de 
compreensão dos estímulos da realidade. A consciência é, 
ao mesmo tempo, o fim e o instrumento de tradução do 
real. Por isso, o exercício poético, restrito por Merquior 
aos poemas evidentemente de cunho social, alimenta-se 
daquilo que brota no terreno da história e da sociedade. 
O poema torna-se, segundo tais considerações, um meio 
pelo qual se traduz, por meio dos signos lingüísticos, 
situações dadas. O mundo mirado, para utilizar uma 
imagem cara a João Cabral, mineraliza-se; isto é, aquilo 
que é visto torna-se objeto em si mesmo. E a poesia, por 
isso, busca estabelecer uma ordem capaz de traduzir 
esse objeto. 

Os últimos versos de “Pequena ode mineral”, que 
fecham O engenheiro, parecem representar esse processo 

que aproxima o exercício poético de um compromisso 
com a “verdade” do objeto contemplado. Eles revelam, 
ao mesmo tempo, as peculiaridades de uma poesia que 
trata o mundo como algo palpável e o espanto do eu-lírico 
diante do caráter estéril do objeto que é alvo do olhar. O 
tom das imagens não é ditado por uma definição dada a 
priori. Parece-me que o movimento é de fora para dentro. 
A coisa mesma é a condutora das imagens. O poema 
submete-se às imposições daquilo que é visto, de modo 
que a composição se encontra a serviço de nomear uma 
estrutura que lhe parece alheia.

Procura a ordem
Desse silêncio
Que imóvel fala:
Silêncio puro.

De pura espécie,
Voz do silêncio,
Mais do que a ausência
Que as vozes ferem.

Não é possível, sem uma ampla mediação, atribuir 
a esses versos uma conotação social. A ausência de 
um material evidentemente relacionado aos percalços 
da modernidade afasta uma leitura que intenta 
compreender os traços constitutivos de uma sociedade 
a partir dessa representação. Contudo, as imagens 
contidas nessas duas estrofes encerram uma espécie 
de metalinguagem do fazer poético de João Cabral e 
respondem a uma tese importante para a fortuna crítica, 
a saber: o entendimento do caráter social da obra do 
poeta pernambucano. 

Inicialmente, esses versos de “Pequena ode mineral” 
não são estranhos às considerações críticas de Merquior 
sobre os poemas sociais de João Cabral. O paralelismo 
ocorre entre a postura crítica do poeta, identificada pelo 
autor de A astúcia da mímese, e a procura do eu-lírico por 
um objeto que imóvel fala. A posição do poeta, nos dois 
casos, é de ouvinte sincero dos sons emanados daquilo 
que se encontra fora dos limites do seu corpo. O silêncio 
puro não poderia ser compreendido, sob esse ângulo de 
análise, como reflexo, em outros termos, do movimento, 
anunciado pelo crítico, daquela poesia que não tem 
como dar vez a forças em conflitos? Não se pretende, com 
essa questão, transformar o poema de João Cabral em 
corolário das considerações de Merquior. Tampouco 
a intenção é encerrar qualquer discussão sobre a 

“Pequena ode mineral”. Seria falho construir uma linha 
de interpretação pela eleição de um trecho isolado do 

poema, sem relacioná-lo com o todo.

A motivação do diálogo entre os dois textos é, 
sobretudo, para tornar evidente que a posição definida 
por Merquior quando da análise dos poemas sociais de 
João Cabral não é exclusiva desses poemas sociais. Em 
outra chave, a postura do poeta diante daquilo que serve 
de material de base para a construção da sua obra é de 
espectador atento. Por mais difícil que seja a elaboração 
desse processo de construção poética, pois o acesso à 
matéria mesma não é isento de fraturas e enganos de 
toda ordem, João Cabral almeja escutar a voz do silêncio. 
Ela pode ser emanada tanto da várzea do Capibaribe 
como da pedra que permanece fora do tempo que não a 
mede. O fato é que o poeta, compreendido aqui como 
endereço de uma subjetividade, se recolhe para dar 
vazão aos estímulos do mundo. 

Essas considerações podem resultar em um movimento 
analítico da obra de João Cabral que ignora qual o papel 
do escritor, ele mesmo, no ato da representação. Aqui, 
o cuidado com os argumentos deve ser redobrado a fim 
de que não se incorra em alguns equívocos. Para tanto, 
vejamos o que João Cabral observa sobre o tema em 
entrevista a Rinaldo Gama, em 1992:

Quer dizer, a poesia é uma coisa bem mais pessoal do que 
social. É um uso pessoal da linguagem, que por sua vez se 
trata de um instrumento social. É a expressão direta do 
que vai na mente do poeta, ao contrário, por exemplo, dos 
romances, onde os escritores se comunicam de forma direta 
com o leitor, já que valem de personagens.7

É necessário destacar o tom da declaração de João 
Cabral e a sua intenção de estabelecer linhas gerais sobre 
o exercício poético. As determinações dos aspectos 
próprios às categorias do gênero lírico são evidentes. 
A poesia define-se, idealmente, como manifestação de 
uma voz individual, construída como resposta subjetiva 
aos estímulos objetivos do meio. O ponto de interseção 
é a linguagem. É ela a responsável pela mediação entre 
quem fala e aquele(s) que ouve(m). A definição de João 
Cabral, portanto, elege o tema da linguagem como 
elemento fundamental do processo de criação poética. 
É necessária a comunicação. A particularização da 
subjetividade, ou daquilo que passa na mente do poeta, 
somente ganha legitimidade diante desse fim. O leitor, 
portanto, não se encontra no hemisfério romântico, 
que configura a voz do escritor sob a categoria do 
gênio criativo, de uma produção poética animada por 
sentimentos próprios.

A poesia alça o grau de instrumento social. A finalidade 
não está, como alguns pensam, na esquizofrenia da 
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criação, no malabarismo formal dos versos e estrofes. 
João Cabral percebeu, com clareza admirável, o embate 
em que a sua produção poética se encontra: entre a 
ambição de comunicar e o hermetismo próprio de 
suas imagens. Em carta de 23 de novembro de 1941 a 
Carlos Drummond, o desassossego ganha forma: Sinto 
que não é esta poesia (Pedra do sono) que eu gostaria de 
escrever, o que eu gostaria é de falar numa linguagem mais 
compreensível desse mundo de que os jornais nos dão notícia 
todos os dias, cujo barulho chega até nossa porta; uma coisa 
menos “cubista” (SÜSSEKIND, 2001, p. 171).

Já no primeiro livro, existe a preocupação de 
encontrar a medida entre a forma e o intuito de 
comunicar. A finalidade, portanto, está alheia ao poema, 
pois João Cabral compreende os versos e imagens 
como instrumento para interferir, ainda que em grau 
insignificante, na sociedade. O intuito de manifestar-se 
de modo aderente ao real é uma preocupação precoce 
do poeta. O problema não se resolve, contudo, pela 
manifestação ou pela consciência do desejo. A realidade 
revela-se pelo barulho que vem das ruas. Novamente, o 
acesso ao mundo sensível é representado por metáforas 
sonoras como visto na Pequena ode mineral. A percepção 
não deve ser imediata, pois é preciso identificar o ruído 
e distinguir os timbres que o compõem. Ao escritor, a 
tarefa exige atenção e disciplina auditiva. A relação 
entre ele e o mundo revela-se problemática, uma vez 
que o poeta parece não se conformar com a primeira 
audição. O desejo de aproximar a poesia da realidade 
acompanha uma série de dificuldades que, no cerne 
desse movimento, manifesta o caráter intelectual a que 
poesia deve submeter-se. Crítica e comunicação são 
companheiras inseparáveis desse exercício poético. É 
preciso, portanto, identificar o barulho das ruas para 
nomeá-lo. A subjetividade, nesse sentido, cede lugar 
para o trabalho de uma razão vigilante e desconfiada. 

A carta a Drummond é emblemática. João Cabral 
representa a relação de sua poesia com o mundo pelo 
signo do barulho, e, não, do som. Permeia o impasse 
pela posição incômoda do ouvido diante do ruído, do 
que deve ser debulhado pelo exercício da atenção. 
Objetiva-se, com isso, a tensão entre o lugar que ocupa 
o homem, e o espaço que o cerca. Não seria, portanto, 
falsa a afirmação de que a fratura entre o poeta e o real 
projeta, em sentido paradoxal, um estranho e sugestivo 
grau de interação. As relações são problemáticas quando 
se evidencia o desejo de compreender, de criar juízo 
sobre os fenômenos. Todavia, elas anunciam-se também 
orgânicas, pois o ruído envolvente não permite, num 
primeiro momento, ao poeta criar uma distância segura 

para olhar e compreender. Se João Cabral acreditasse no 
mundo de que os jornais nos dão notícia todos os dias, ele 
certamente não se serviria de uma desconfiança que 
tudo mede. A sua poesia é via de mão dupla: identifica 
o que se lhe apresenta barulho e (re) nomeia, com 
finalidade de revelação, aquilo que o mesmo barulho 
encobre.   

Essa percepção do enquadramento do processo que 
elege o poeta como tradutor da realidade não é isento 
de dificuldades de toda ordem, sobretudo, quando se 
questiona a figura do público leitor, peça fundamental 
da engrenagem. Para entender as bases que sustentam 
essa discussão, é preciso recorrer ao estudo clássico de 
Antonio Candido, escrito em 1970, sobre as relações 
entre “literatura e subdesenvolvimento”. Ainda que o 
crítico desenvolva um debate mais amplo das questões 
referentes a esse tema, os argumentos a respeito da 
dificuldade de estabelecer a literatura como meio de 
compreensão do real pelo público leitor, nos países 
periféricos, esclarecem alguns obstáculos que o projeto 
de comunicação de João Cabral teve de enfrentar.   

Com efeito, ligam-se (nos países subdesenvolvidos) ao 
analfabetismo as manifestações de debilidade cultural: falta 
de meios de comunicação e difusão (editoras, bibliotecas, 
revistas, jornais); inexistência, dispersão e fraqueza dos 
públicos disponíveis para a literatura, devido ao pequeno 
numero de leitores reais (muito menor que o número já 
reduzido de alfabetizados); impossibilidade de especialização 
dos escritores em suas tarefas literárias, geralmente 
realizadas como tarefas marginais ou mesmo amadorísticas; 
falta de resistência ou discriminação em face de influências e 
pressões externas. (CANDIDO, 1989, p. 143).

O projeto literário encontra várias dificuldades: a 
inexistência de um público leitor constituído no Brasil 
da primeira metade do século XX; a falta de um plano 
editorial consistente que garanta a distribuição dos 
livros; e, no caso particular da poesia de João Cabral, 
soma-se isso a construção hermética. Se há vontade 
de comunicar, e esse não me parece um termo preciso, 
é evidente que, na contrabalança, uma consciência 
implacável dos problemas existente redimensiona o 
alcance de sua ambição. 

Sob esse ângulo, as duas entrevistas mencionadas 
de João Cabral não parecem contraditórias. Elas 
complementam-se à medida que centram aspectos 
peculiares de um movimento poético que objetiva, de 
algum modo, uma interferência social. Se a realidade 
é a sede dos estímulos para a produção, o escritor 
é o construtor capaz de ordenar, sob o domínio da 

linguagem, as imagens elaboradas a partir e para a 
sociedade. Isso talvez ajude a compreender o esforço 
do poeta em encontrar uma forma capaz de definir, 
sem afetações de nenhuma instância, o desenrolar 
dos acontecimentos. Em outro momento da mesma 
entrevista de 1996, João Cabral é categórico: 

Para mim, a poesia é uma construção, como uma 
casa. Isso eu apreendi com Le Corbusier. A poesia é uma 
composição. Quando digo composição, quero dizer uma coisa 
construída, planejada - de fora para dentro. (...) É por isso 
que eu posso gastar anos fazendo um poema: por que existe 
planejamento. 

 O termo construção é recorrente nas declarações de 
João Cabral, quando o tema é o exercício poético. O 
problema é, mais uma vez, dimensionar de que modo 
esse planejamento influencia a sua poesia. De acordo com 
a metáfora da casa, utilizada pelo poeta para explicar o 
seu processo de criação, é possível dizer que alguns 
leitores privilegiaram em suas análises a discussão sobre 
a origem da argamassa empregada na construção, ou 
a revelação sobre as tintas misturadas para atingir a 
coloração das paredes dos aposentos. É raro encontrar 
na fortuna crítica considerações mais significativas 
sobre o porquê do tamanho da sala ou para quantas 
pessoas e portadoras de que hábitos a morada serviria. 
Em outras palavras, a serviço de quem e do que se realiza 
o esmero formal da poesia de João Cabral?

A ausência de uma resposta para essa pergunta resulta, 
quando a fortuna crítica é vista em perspectiva histórica, 
num número significativo de ensaios que privilegiam 
a descrição de alguns motivos e opções estilísticas, 
recorrentes nos poemas. Em sentido mais amplo, 
alguns desses trabalhos almejam alinhavar a obra do 
poeta pernambucano numa tradição literária. Curioso 
é a percepção de que comparações entre a obra do poeta 
pernambucano e outras literaturas permanece, na suas 
dimensões sensíveis, restritas às questões formais. 
Recorrentes, nesse grupo de estudos, são as análises das 
influências de Murilo e Drummond, no caso brasileiro, e 
Valery, Mallarmé e Guillén, no caso estrangeiro. Alguns 
dos ensaios primam pela ambição arqueológica das 
imagens criadas pelo poeta pernambucano. Revela-se 
um verdadeiro trabalho de erudição que aponta fatos 
curiosos a respeito dos diálogos da obra de João Cabral 
com as de outros poetas.8

Na mesma chave, a fortuna crítica apresenta algumas 
dezenas de estudos que projetam as relações entre a sua 
literatura e outras artes, especialmente a arquitetura e 
a pintura.9 É raro outro poeta brasileiro que tenha, no 

corpo de leitores da sua obra, uma gama significativa 
de análises cuja finalidade é estabelecer os poemas 
como materialização, por meio da linguagem, de opções 
formais próprias dos traços arquitetônicos ou das artes 
pictóricas. É verdade que esses trabalhos encontram 
respaldo em inúmeras declarações de João Cabral a 
respeito de suas influências, bem como nos textos 
críticos do autor de Pedra do sono em que é notória a 
importância, por exemplo, de Miró e Le Corbusier para a 
sua formação de poeta.

Para o leitor afeito a discutir os métodos de leitura, 
o predomínio das formulações críticas apoiadas nas 
questões formais da poesia de Cabral pode explicar 
a prevalência de análises horizontais da obra em 
detrimento de estudos isolados de cada livro. Não é 
raro encontrar na fortuna crítica uma certa inflexão 
de compreensão dos poemas como parte de um grupo 
homogêneo de experiências estéticas. A palavra de 
ordem é, quase sempre, a discussão sobre a formação 
literária de João Cabral. Por isso, o discurso crítico, 
muitas vezes, navega, sem cerimônia, pelos diversos 
textos do autor à procura de estruturas recorrentes na 
sua produção. Tal opção de compreensão não seria, em 
si mesma, equivocada; alguns achados são relevantes e 
despertam inquietações nos leitores da sua poesia. O 
exemplo mais significativo desse movimento analítico 
encontra-se em A imitação da forma, de João Alexandre 
Barbosa.10 

O crítico revela que a obra de João Cabral realiza-se 
a partir de dois núcleos básicos: a aderência à realidade 
e plasticidade das imagens. Entretanto, João Alexandre 
adverte que esta é característica da obra do poeta 
pernambucano desde os primeiros livros e aquela, 
por sua vez, é alcançada à medida que se desenvolve 
a literatura de João Cabral. Por isso, a tendência 
predominante em Pedra do sono arrefeceu nos livros 
seguintes, pois a presença mais significativa do real na 
formulação estética influenciou a construção pictórica 
das imagens. João Alexandre credita à plasticidade das 
imagens de João Cabral um caráter abstrato. De acordo 
com A imitação da forma, a abstração dos primeiros 
livros ocorre por uma incapacidade inicial do poeta 
tratar dos assuntos corriqueiros da vida cotidiana, o 
que, possivelmente, indica, quando se vê o conjunto da 
produção, um traço de uma imaturidade estética própria 
de uma obra ainda em curso. 

Para dar cabo de sua argumentação, o crítico 
compreende a aderência ao real pela presença de 
uma coloração topográfica nos poemas. A situação 
realística, nesse quadro, seria alcançada pela imagem 
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com registro civil na história e com geografia definida. 
No mesmo caso, a questão pode ser vista pelo viés da 
linguagem. A realidade também se manifesta na poesia 
de João Cabral pela sábia utilização do prosaico e do 
pitoresco na construção do verso. As observações de 
João Alexandre parecem-me apropriadas, embora não 
creio que os estímulos da realidade encontrem forma na 
poesia apenas quando as águas paradas dos mangues e 
a prosódia ribeirinha fazem-se presente. É possível que 
também haja aderência do texto poético na realidade no 
caso dos poemas abstratos de João Cabral.

O aparato formal, dominado amplamente pelo 
poeta, serve de instrumento para um processo cujo 
intuito é nomear a própria experiência. Se os primeiros 
livros não possuem a mesma presença topográfica dos 
livros escritos na década de 1950, não significa que 
eles se encontrem alheios às manifestações do mundo 
de que fazem parte. Daí a plasticidade das imagens 
que compõem o extenso repertório de seus poemas 
projetarem-se como artifício. O leitor, portanto, não 
encontraria uma cisão entre a aderência à realidade e 
a manipulação pictórica da imagem. No caso da poesia 
de João Cabral, esses dois movimentos, habilmente 
identificados por João Alexandre, seriam partes 
integrantes de um mesmo processo: a ambição de 
comunicar.11

Um exemplo explícito dessa tensão se encontra. 
em “Retrato de escritor”, de Educação pela pedra. Nele, 
desenha-se o processo de criação e transformação 
do poema em mercadoria. A força e a concretude das 
imagens são sensíveis. O escritor é submetido às 
instâncias de produção. As imagens seguem o ritmo 
compassado da própria vida. Vejamos o poema:

Insolúvel: na água quente e na fria;
nas de furar a pedra ou nas langues;
nas águas lavadeiras; até nos álcoois
que dissolvem o desdém mais diamante.
Insolúvel: por muito o dissolvente;
igual, nas gotas de um pranto ao lado,
e nas águas do banho que o submerge
em beatitude, e de que emerge ingasto.

Solúvel: em toda tinta de escrever,
o mais simples de seus dissolventes;
primeiramente, na da caneta-tinteiro
com que ele se escreve dele, sempre
(manuscrito, até em carta se a branda,
em pedra-sabão, seu diamante primo);
solúvel, mais: na da fita da máquina

onde mais tarde ele se passa a limpo
o que ele se escreveu da dor indonésia
lida no Rio, num telegrama do Egito
(dactiloscrito, já se acaramela muito
 seu diamante em pessoa, pré-escrito).
Solúvel, todo: na tinta, embora sólida,
da rotativa, manando seu auto-escrito
(impresso, e tanto em livro-cisterna
ou jornal-rio, seu diamante liquido).  

  

A evocação do “Retrato de escritor” não pressupõe 
uma análise detida dos elementos constitutivos do 
poema. Pretende-se, em tese, estabelecer um diálogo 
com as considerações de João Alexandre a respeito da 
obra de João Cabral a partir da leitura de um texto que, 
acredito, seja emblemático da tensão identificada pelo 
autor de Imitação da forma.12 Inicialmente, percebe-se 
a ausência de um registro lingüístico próprio de uma 
experiência social definida, bem como a carência de 
uma topografia clara por detrás do encadeamento das 
imagens. Flagra-se a instância mesma do trabalho 
de escritor. Há indicações de que não se trata da 
representação universal do exercício da criação. A 
presença da rotativa, de modo mais evidente, enraíza 
o escritor na modernidade. O problema, contudo, não 
se restringe a uma opção vocabular que incide numa 
significação própria do período posterior a revolução 
industrial. É a opção formal de fragmentar o processo 
de escrita o índice mais relevante de um movimento de 
aderência das relações entre o poema e a realidade, entre 
o trabalho estético e os modos de produção.

Afinal, em que espaço o escritor se encontra? O leitor 
atesta a aporia do sujeito, sempre solúvel no processo 
de elaboração estética. O registro do processo finda por 
representar uma instância material da criação. Explicitar 
esse movimento implica na elaboração sensível das 
imagens, pois são elas que retém o olhar do leitor à 
fragmentação do poeta em sentido estrito e da própria 
vida no âmbito geral. A plasticidade ocorre pela opção de 
João Cabral perfazer o poema a partir de paralelismos 
figurativos: águas lavadeira/águas do banho/livro 
cisterna/jornal-rio; desdém mais diamante/diamante 
primo/diamante em pessoa/ diamante líquido. 

Em recorte horizontal, encontram-se imagens 
divididas em dois blocos primordiais. De um lado, as 
imagens concorrem sob o signo da mineralização 
insolúvel. De outro, elas liquefazem-se para transformar-
se em água ou tinta solvente. A composição expressa um 
colorido pictórico sobreposto ao tema central do poema. 
O olhar do leitor prende-se, numa primeira instância, 

ao magnetismo da disposição equilibrada das imagens. 
Elas são as responsáveis pelo curso do escritor durante 
o processo de criação. Entretanto, elas são também 
representação da fragmentação e da dissolução do 
sujeito poético. A realidade torna-se presente na própria 
forma do poema, de modo que a experiência vivida 
alcança, pelo trabalho esmerado do poeta, um sentido 
na construção do verso.

Os localismos territorial ou lingüístico cedem espaço 
para um esforço de nomear aspectos sociais que se 
expandem para dentro do terreno da criação literária. 
Por isso, é possível dizer que há tanta realidade nesse 
poema de João Cabral quanto naqueles cujas palavras 
evocam um certo Capibaribe. Grande parte da fortuna 
crítica, apoiada pela leitura da obra de João Alexandre, 
compreendeu a obra como continente de núcleos 
autônomos, cujas fronteiras poderiam ser definidas 
a partir do grau de aproximação evidente ou não do 
poema com a realidade. O resultado desse movimento 
foi um número significativo de ensaios que buscaram 
reiterar, pelo registro da identificação, estruturas 
imagéticas ao longo da produção literária.  Não é 
surpresa perceber que alguns leitores, animados pelo 
enfoque crítico do fetichismo da palavra, reconheçam 
os textos evidentemente sociais de João Cabral como 
momentos menores.13 Esse não é o caso da leitura de 
João Alexandre que configura a aderência ao real como 
marca da maturidade poética do escritor. O resultado 
desse processo de catalogação é, malgrado os acertos 
interpretativos, uma ausência de movimento analítico 
que vincule forma e conteúdo naqueles poemas onde 
a paisagem e o ritmo da fala não possuem pátria 
definida. 

O “Retrato de escritor” provoca, então, um 
desnorteamento de leitura. Afinal, a compreensão do 
problema por João Cabral não implica uma opção didática 
e clara dos elementos constitutivos da representação. A 
necessidade de um empenho de leitura é fundamental 
para romper os enigmas que o poema intenta esclarecer. 
Funda-se um paralelismo entre um estatuto hermético 
da poesia e consciência das questões representadas em 
verso. Seria uma saída fácil e equivocada atribuir a essa 
relação, aparentemente paradoxal, uma deficiência do 
poeta. Para quem ambiciona a comunicação com o leitor, 
uma explicação dessa natureza me parece infeliz. Isso 
porque são raros na poesia brasileira escritores, como 
João Cabral, dotados de conhecimento técnico e manejo 
seguro da arte poética. 14

É possível que o consolo de Carlos Drummond, em 
carta de 17 de janeiro 1942, seja um modo de arrefecer 

os receios de João Cabral às possíveis críticas à Pedra do 
sono. Ainda que longa, a carta do amigo será transcrita 
quase integralmente. Isso porque ela revela um registro 
preciso da identidade poética de João Cabral e eleva a 
discussão sobre o caráter hermético de sua poesia.

A falta de resposta deve implicar consentimento, não 
desaprovação. Como v. pensa de outro modo, quero 
manifestar-lhe expressamente minha opinião sobre a 
inclusão do seu livro na coletânea de Vicente do Rego 
Monteiro. Acho que v. deve publicar. Sou de opinião que 
tudo deve ser publicado, uma vez que foi escrito. Escrever 
para si mesmo é narcisismo, ou medo disfarçado em timidez. 
Sem dúvida, todo o sujeito honesto escreve por necessidade, 
mas nessa necessidade está latente a idéia de comunicação. 
Os outros que gostem ou não gostem. A relação do público 
evidentemente interessa, mas não deve impressionar muito 
o autor. Daqui a 20, 30 anos que ficará dos nossos atuais 
pontos de vista e juízos críticos? As obras terão que ser 
examinadas de novo. E então haverá uma importância maior 
no julgamento, ao qual, provavelmente, não estaremos 
presentes. Como v. vê, eu acho que se deve publicar tudo, 
menos pelo valor da experiência do que pela operação de 
extravasamento da personalidade, de outro modo cativa, e 
pela tomada de contato com o mundo exterior, que é fértil 
em sugestões e excitações para o autor. Se lhe desagradar 
a opinião dos jornais e revistas, não publique para eles; 
publique para o povo. Mas o povo não lê poesia... Quem 
disse? Não dão ao povo poesia. Ele, por sua vez, ignora os 
poetas. É certo que sua poesia tem muito de hermetismo 
para o leitor comum, mas se v. a faz assim hermética porque 
não pode fazê-la de outro jeito, se você é hermético, que se 
ofereça assim mesmo ao povo. Ele tem um instinto vigoroso, 
quase virgem, e ficará perturbado com as suas associações de 
coisas e estados de espírito, que excedem a lógica rotineira. 
Já meditou na fascinante experiência que seria fazer livros 
de custo ínfimo, com páginas sugestivas, levando a poesia 
moderna aos operários, aos pequenos funcionários públicos, 
a toda essa gente atualmente condenada a absorver uma 
literatura de quarta classe porque se convencionou reservar 
certos gêneros e tendências para o pessoal dos salões e das 
universidades? Eu acredito de certo que sua fase poética 
atual é fase de transição que v., com métodos, inclusive os 
mais velhos, está procurando caminho, e que há muita coisa 
ainda a fazer antes de chegarmos a uma poesia integrada ao 
nosso tempo, que o exprima limpidamente e que ao mesmo 
tempo o supere. Não devemos nos desanimar com isso. 
Desde que estejamos vivos, as experiências se realizarão 
dentro e fora de nós, e haverá possibilidades de progredir 
na aventura poética. O essencial mesmo é viver e acreditar 
na força formidável da vida, que é nosso alimento e nosso 
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material de trabalho. (SÜSSEKIND, 2001, pp. 174-5).

A importância atribuída por Drummond à 
comunicação é evidente. Entretanto, a questão mais 
relevante dessa carta é retirada da discussão a respeito 
do hermetismo da obra de João Cabral. As relações 
entre as inusitadas associações presentes na poesia do 
amigo e o poder de transpor, por elas, a lógica rotineira 
são surpreendentes. Os argumentos de Drummond 
resguardam-se no terreno da forma, na dimensão da 
elaboração das imagens e ritmos da poesia de João 
Cabral. A novidade é o estreito elo entre opções estéticas 
e postura ética, imanente à função do poeta. Quando 
se submete o hermetismo poético a uma necessária 
objetividade social, abrem-se campos inusitados de 
interpretação da produção do escritor. 

A intenção, a partir dessa discussão, é compreender 
o esmero formal da poesia de João Cabral como 
conseqüência de um princípio ético cujas influências 
na formulação estética são traços constitutivos da 
obra. Nesse caso, a influência das leituras de Sérgio 
Buarque de Holanda nesse ensaio é sensível, uma vez 
que ele foi o primeiro leitor da poesia de João Cabral 
a identificar, publicamente, o esmero formal como 
instrumento de elaboração da consciência. Para quem 
se aproxima, de modo inadvertido, à fortuna crítica do 
poeta, os pequenos ensaios de Sérgio Buarque parecem 
constituir um corpo critico alheio ao discurso “oficial”. 
Em branco sobre branco, define-se, com precisão cirúrgica, 
a originalidade da sua leitura:

Esse refinamento extremado, essa mortal pureza, não 
constitui, ao cabo, uma negação, mas uma condição de vida. 
O espiritual supõe a matéria e o paraíso tem no inferno sua 
contraparte necessária. É certo que em Cão sem Plumas 
o poeta não desce ao inferno, mas irá a esse mundo que 
a inteligência atilada e sem compromisso pôde livrar de 
idealidades engendradas pela fantasia ou a malícia dos 
homens. Ainda nesse ponto, pode-se dizer que sua estética 
assenta sobre uma ética. Em um como noutro caso, a missão 
da inteligência consistirá em desenganar-nos das ilusões 
tantas vezes ameaçadoras que, ao longo dos séculos se foram 
formando sobre as coisas mais simples e cotidianas. Trata-
se agora de restituir à realidade e à vida tudo quanto ficou 
sepultado no pó das palavras. (HOLANDA, 1978, p. 176). 

Sérgio Buarque parece-me estabelecer dois 
movimentos, aparentemente, autônomos da poesia 
de João Cabral. Em primeiro lugar, afirma-se o 
comprometimento da poesia com a realidade nua e 
sem disfarces. Em seguida, e essa a grande novidade 
da leitura, sugere-se que a produção literária do poeta 

pernambucano objetiva, em plano profundo, a mentira 
forjada pela malícia dos homens. É preciso, ao mesmo 
tempo, manter-se vigilante aos estímulos oriundos da 
realidade e atentar para o modo social desses estímulos 
significarem em palavra. Portanto, é a crítica daquilo 
que se vê e da maneira peculiar de nomeação dos objetos 
mirados.

A linguagem, vista como meio de significação, é o 
aporte simbólico pelo qual a ideologia se realiza. Por isso, 
o pó das palavras, de que fala Sérgio Buarque, pode ser 
entendido como marca de um estado de uma nomeação 
pré-estabelecida das coisas. Parece-me que o esmero 
formal da poesia de João Cabral é também conseqüência 
desse processo. O trabalho com a linguagem, com a 
construção medida do verso e das imagens tem, dentro 
do conjunto de sua obra, a função de estabelecer 
inusitados instantes de significação. Saber, portanto, 
dizer as coisas em verso é também saber dizer do mundo 
que estimula o exercício do poeta.  

Seria esse o enigma, exaustivamente discutido pela 
fortuna crítica, contemplado nos versos flor/é a palavra 
flor? Para João Cabral parece não haver uma distinção 
de valor entre a economia lingüística e a organização 
da matéria. Isso porque o homem somente conhece o 
mundo que a linguagem permite a ele conhecer. Nesse 
sentido, as coisas mais simples e cotidianas, como 
lembra Sérgio Buarque, contêm enigmas suficientes a 
serem revelados. O Capibaribe, as ruas de Sevilha, a 
pedra, o mar e o próprio poema servem-lhe, com o 
mesmo grau de interesse, de matéria poética. Cada um 
desses temas, contudo, possui particularidades que lhe 
são imanentes. Daí não ser possível submetê-los a um 
modo cristalizado de representação. Se a linguagem 
opera no disfarce da realidade, desvendá-la implica 
encontrar a real identidade das coisas. Por essa razão, 
a obra de João Cabral, segundo acredito, pode ser 
compreendida como instrumento crítico da ideologia ou 
dos signos que recobrem de ilusão as relações do homem 
com o mundo. 

É Adorno que indica o modo pelo qual se relacionam 
autor, mundo e linguagem dentro dos espaços 
construídos pelo gênero lírico:

Se o conteúdo lírico pode ser considerado como objetivo 
graças à subjetividade própria – e caso contrário resultaria 
inexplicável o que é mais simples, e que funda a possibilidade 
da lírica como um gênero artístico: sua ação sobre outros que 
não o poeta monólogo – então, unicamente este levar-se de 
volta a si mesma, este retrair-se para dentro de si mesma 
da obra de arte lírica, a sua distância da superfície social, se 

encontram motivados além da intenção do autor. Mas o meio 
para isto é a linguagem. (ADORNO, 1975, p. 206).

As considerações de Adorno expressam, de modo 
geral, o caráter objetivo que a linguagem emprega 
à voz pessoal do poeta. O crítico exime-se em sua 
argumentação, de demonstrar estruturalmente o modo 
pelo qual esse processo desenrola-se. Possivelmente, 
isso acontece porque, dotado de aguda percepção do 
problema, Adorno não queira realizar uma tautologia 
do fazer poético. A indicação, contudo, é significativa 
e aproxima-se das questões levantadas até aqui sobre a 
poesia de João Cabral. Não é o estudo da linguagem, vista 
como sistema, o alvo de Adorno. Para ele, a linguagem 
é a cadeia de significação pela qual são nomeadas 
as matérias histórica, social e subjetiva do homem 
moderno. Avaliar o valor desse processo é aproximar 
o estudo lingüístico dos elementos constitutivos dessa 
cadeia de significação. No curso dos acontecimentos, a 
linguagem vê-se, intimamente, relacionada à ideologia. 
E o homem dela não consegue desprender-se.

Contra a percepção de que a linguagem pode estar a 
serviço da alienação do homem, João Cabral apóia-se 
em uma fina consciência histórica. O que não implica, 
embora alguns poemas utilizem-se desse artifício, da 
evocação de datas e nomes de personagens vividos ao 
longo do tempo. Consciência histórica, no caso, define-
se pela compreensão das situações naquilo que elas têm 
de essencial. Para acercar-se dessa identidade última 
das coisas, é preciso invadir o espaço das palavras. 
As relações de uma determinada experiência social 
reproduzem-se na linguagem, o que implica um estado 
de vigilância constante do poeta sobre os diversos 
estímulos do real.

O diálogo com Sérgio Buarque, nesse sentido, é 
sugestivo. Se o historiador identifica recorrências éticas 
na poesia de João Cabral, a sua análise não avança 
sobre o modo do poeta manipular a linguagem como 
instrumento de crítica. Em outras palavras, Sérgio 
Buarque não demonstra como João Cabral utiliza-se 
da cadeia de significação, continente da ilusão, para 
restituir à realidade e à vida tudo quanto ficou sepultado 
no pó das palavras. A questão, identificados os 
movimentos internos da obra, pertence ao campo dos 
estudos da forma. Nesse sentido, é possível reavaliar 
o tom formalista da fortuna crítica para vê-lo como 
manifestação de uma intuição aguda dos meandros da 
obra de João Cabral.  A partir dessa discussão, talvez 
seja razoável supor que alguns leitores dessa poesia 
identificam-lhe a doença, mas se equivocam na dose 
da medicação. Evidentemente, a discussão formal 

da produção literária faz-se necessária, embora ela 
deva ocorre à luz das questões materiais, também 
fundamentais no movimento do poeta pernambucano 
realizar o seu exercício poético.

O problema, apenas indicado em Branco sobre Branco, 
será desenvolvido décadas depois por Alcides Villaça em 
Expansão e limite da poesia de João Cabral. Trata-se de 
um ensaio relativamente breve que incide, entre muitas 
questões, na forma peculiar de João Cabral trabalhar 
as imagens dos seus poemas. O objetivo é identificar o 
caráter do poeta a partir de um movimento que almeja 
estabelecer os contornos de sua subjetividade estética. 
Para o crítico, a voz lírica pertence a alguém, de modo 
que o centro de gravidade de sua análise encontra-se 
situado dentro do hemisfério da pessoa.15 Esse não é 
o campo de investigação desse trabalho e, em certa 
medida, a hipótese fundamental de Villaça contradiz 
elementos estruturais do modo pelo qual, aqui, se lê a 
obra João Cabral.

A sensibilidade da leitura introduz, na fortuna crítica, 
temas, até então, ignorados. Aquilo que me parece mais 
significativo, encontra-se sedimentado na discussão a 
respeito das questões propriamente formais da poesia 
de João Cabral. Nas palavras de Villaça:

A objetividade de “riguroso horizonte” (Jorge Guillén), em 
que as imagens têm como condição de valor a subordinação 
ao processo construtivo, é apresentada como clarificação do 
código verbal, onde tudo se unifica. Um elenco elementar 
de símbolos densos é tomado como parâmetro para o 
desdobramento de inúmeras outras figuras, mantida no 
conjunto uma relação de contigüidade que não se admite 
perder. As afinidades ou as oposições entre as imagens 
travam-se no interior de um discurso cumulativo, orientado 
para a autodefinição. Se a ordem é previsível (dadas as 
premissas, cada vez mais familiares), o estilo acolhe, no 
entanto, um prisma multiplicador de nuances, garantindo 
que ao previsível se some um aspecto de fato original, a cada 
passo. A simetria não se poupa de inventar e surpreender, e 
o efeito de “aparição” de cada imagem não compromete os 
critérios da poética - agora também uma ética - adotado com 
tanto rigor. (VILLAÇA, 1996, p. 148).

Villaça ressalta o poder da imagem poética estabelecer 
novas conexões de significação entre elementos 
contemplados por ela. O curioso, contudo, é o 
apontamento de que esse é um mecanismo característico 
de João Cabral operar a sua poesia. As aproximações 
inusitadas, de que já havia falado Drummond, das coisas 
e das palavras se põem a serviço de um movimento 
ambicioso do poeta comunicar-se com o mundo. A 
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estranheza dos versos não pode, sob essa perspectiva, 
ser justificada por um hermetismo particular de João 
Cabral. Ela tem causas, é claro, numa dimensão própria 
do poeta tratar as palavras, mas encontra também 
respaldo na insistência de fraturar a ordem comum de 
significação.

A sugestão de que a composição submete-se ao 
rigor cerebrino não implica novidade para a fortuna 
crítica. Submetê-la, isso sim, a um enquadramento 
ético impõem-lhe estatutos novos de abordar a questão 
sobre os mecanismos operacionais da poesia. As 
considerações de Villaça exigem uma certa vigilância a 
respeito de alguns modos recorrentes de João Cabral 
trabalhar a imagem. O ponto central para elucidar essa 
questão encontra-se na insistência do poeta não abrir 
mão do símile como traço distintivo de seu projeto 
literário. Esse não foi um tema muito estudado pelos 
leitores da sua poesia. Até mesmo o ensaio de Villaça 
não parece fazer uma análise, propriamente formal, das 
associações presentes na poesia de João Cabral com o 
caráter ético da produção literária.16 A preocupação do 
crítico, legítima, tem a ambição de uma reavaliação geral 
da obra de Cabral sem que ela permaneça submetida às 
análises fundadas no fetichismo da linguagem.

Para quem lança os olhos pela obra do poeta 
pernambucano, surpreende a recorrência de construções 
em que o como é o elemento mediador das imagens. Isso 
não implica o abandono da metáfora, figura de linguagem 
cara ao poeta. A insistente opção de representar cenas 
e situações pelo uso símile, contudo, inspira certa 
inquietação. A galeria faz-se com muitos exemplos, 
principalmente, a partir de Psicologia da composição: 
Nada sobrou da noite/ como ervas entre paredes; Não a 
forma encontrada/ como uma concha, perdida/ nos frouxos 
areais/como cabelos; Flor é a palavra/ flor, inscrito no verso, 
como as manhãs do tempo; Entre a paisagem/o rio fluía/ 
como uma espada de líquido espesso./Como um cão humilde 
e espesso.

É necessário ressaltar que esse não é um artifício 
hegemônico na poesia de João Cabral. O seu repertório é 
amplo e variado, embora seja sugestivo averiguar por que 
o poeta se vê impelido a utilizar-se do símile em alguns 
momentos cruciais de significação. O terreno para a 
análise desse fenômeno é, creio, preparado por Antonio 
Candido quando o autor discute as peculiaridades da 
imagem (símile) e da metáfora.

Por isso ela (a metáfora) é muito mais radical do que a 
imagem, pois suprime o elemento comparativo e transfunde o 
sentido de uma palavra na outra; mas ambas são “mudanças 

de sentido”. Na imagem, a semelhança é estabelecida 
subjetivamente por meio de um nexo comparativo, que 
preserva a identidade de cada termo. (...) A mudança de 
sentido faz da imagem e da metáfora um recurso admirável 
de reordenação do mundo segundo a lógica poética; mas a 
metáfora vai mais fundo, graças à transposição, abrindo 
caminho para uma expressividade mais agressiva, que 
penetra com força na sensibilidade, impondo-se pela 
analogia criada arbitrariamente.17

A prevalência do símile como um elemento importante 
da poesia de João Cabral pode, em parte, ser explicada 
pela resistência do poeta em permitir que a torrente 
subjetiva ganhe expressão livre do olhar vigilante da 
razão. Aqui é possível retornar aos textos de Sérgio 
Buarque e Alcides Villaça para compreender a rigidez 
ética como instrumento de intervenção no fazer poético. 
O espírito construtor mede a densidade das relações e 
projeta as escolhas inusitadas do poeta para um terreno 
medido em qualidade e grandeza. A concepção cerebrina 
de João Cabral estabelece, nesse sentido, os nexos entre 
as imagens dos poemas a partir de uma elaboração 
efetivamente intelectual.

O símile, como instrumento menos subjetivo de 
representação, serve de obstáculo para o leitor acessar, 
de modo fluído, as peculiaridades da personalidade 
estética do poeta. Contra esse argumento, é possível 
dizer que João Cabral possui, no conjunto de seus 
livros, um número infinito de imagens construídas por 
inusitadas relações metafóricas. Essa projeção incide, 
possivelmente, no argumento, já visto, da plasticidade 
da sua poesia. O rio, a pedra, as nuvens, as mulheres entre 
muitos compartilham inúmeros estatutos de significação 
no desenrolar da obra, como se não houvesse uma 
satisfação do poeta com as suas próprias formulações. 
Já se disse bastante do caráter pictórico das imagens da 
poesia de Cabral, mas não dizem de sua responsabilidade 
com a construção incansável de re-significar as imagens. 
O traço característico desse movimento é o impedimento 
de um registro elaborado pela inusitada presença de um 
gênio emotivo que transforma o poema no campo de 
realização de sua inspiração.

O retorno incansável à nomeação, mais uma vez, 
equaciona o trabalho com a forma do poema pela 
necessidade vigilante de uma razão operante sob o 
registro ético. A discordância com um aspecto da 
abordagem de Alcides Villaça nasce, certamente, dessa 
percepção do problema. O movimento do crítico objetiva, 
em última análise, configurar a vivência pessoal (não se 
trata de um perfil psicológico do autor) para fundar 
atributos próprios da sua poesia:

Uma experiência tão singular de criação não existe sem 
a marca de uma vivência igualmente singular, de um modo 
próprio de afirmação do sujeito em bem precisos itinerários 
biográficos e contexto sociocultural.18

A indicação de Villaça justifica-se pela ausência de 
uma tradição de leitura, refém do discurso formalista, 
que busque expandir o campo de interpretação da 
obra de João Cabral. O crítico, nesse sentido, tenciona 
retirar o privilégio da abordagem estritamente estética 
no tocante à análise dos poemas. O movimento levanta 
temas que não podem passar à margem dos estudos 
literários, embora ele aponte questões de difícil 
resolução, quando a obra do poeta pernambucano é o 
objeto a ser decodificado. Em parte, o impasse explica-
se pela característica impessoal dessa produção, sempre 
mediada por uma consciência vigilante às manifestações 
da subjetividade. O texto de Villaça estabeleceu a 
definição da personalidade poética de João Cabral como 
um de seus temas principais. A leitura da obra, contudo, 
questiona a presença da vivência, enquanto marco de 
identidade dessa obra.

A leitura dos poemas de João Cabral exigiu o avanço 
das análises em outras direções, sobretudo, nos 
caminhos que a levam para a investigação da ética que 
conduz as suas imagens. Por tal perspectiva, os textos 
de Sérgio Buarque e Villaça tornaram-se balizas de 
orientação para essa pesquisa. A dimensão, efetiva, dos 
elementos contemplados pelos dois leitores, todavia, 
somente será medida quando se identificar quais são, de 
fato, os elementos constitutivos do modo de João Cabral 
compreender o seu exercício poético. Sem essa definição, 
as relações entre biografia, contexto sociocultural e 
opção formal transformam-se em figuras retóricas 
pouco esclarecedoras.     

  
NOTAS

1 É preciso uma breve advertência no que concerne à discussão 
a respeito da fortuna crítica de João Cabral. Alguns leitores 
destacam-se desse movimento de avaliação da obra do poeta 
pernambucano pelo registro do fetichismo da palavra. Entre eles, 
estão Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido, Modesto 
Carone, Alcides Villaça e Benedito Nunes. Em tese, a discussão 
promovida por eles busca identificar as relações que a matéria 
poética estabelece com a matéria histórica. Uma discussão mais 
aprofundada sobre os distúrbios entre esses dois grupos de leitura 
da obra de João Cabral encontra-se na belíssima dissertação 
de mestrado de Thaís Mitiko sobre o Cão sem Plumas (cf. 
TOSHIMITSU, 2004).
2 Fábio Lucas talvez tenha traduzido, de modo preciso, essa 
tendência de avalizar a interpretação da obra por declarações de 
João Cabral. Embora, o seu livro O poeta e a mídia não privilegie 
uma discussão direta a respeito da produção estética do poeta 

pernambucano, o crítico serve-se de inúmeros depoimentos para 
fundamentar a sua compreensão da obra poética. Indiretamente, 
o mesmo artifício parece ter sido utilizado por Haroldo de 
Campos e Luís Costa Lima em seus ensaios, hoje clássicos da 
fortuna crítica, sobre a poesia de João Cabral (cf. bibliografia).    
3 Haroldo de Campos realiza um belo trabalho a respeito das 
questões formais da obra de João Cabral em “O geômetra 
engajado”. É necessário frisar, contudo, que o crítico avalia 
a produção literária mais evidentemente social do poeta 
pernambucano (O cão sem Plumas, O rio e Morte e vida 
Severina) com certo olhar nostálgico de quem confere valor 
mais elevado às primeiras incursões poéticas de João Cabral (cf. 
bibliografia).  
4 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. 
Marly de Oliveira (organizadora). Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 
1994, p. 724.
5 “Considerações do poeta em vigília” in: Cadernos de literatura 
brasileira: João Cabral de Melo Neto. São Paulo, Instituto 
Moreira Sales, março de 1996, p. 23.
6 Cf. “Raconter  ou décrire?” in: LUKÁCS, Georg. Problèmes du 
réalisme. L’arche editeur a Paris, 1975.
7 Entrevista a Rinaldo Gama, em Veja, n° 1251, 9-9-1992.
8 Nesse grupo de leituras, destacam-se, além dos trabalhos já 
citados de Merquior e dos irmãos Campos, Lira e antilira, de 
Luís Costa Lima; João Cabral de Melo Neto: o homem sem 
alma, de José Castelo; Contracomunicação, de Décio Pignatari 
e, em menor grau, A bailadora andaluza, de Tenório Waldecy. Cf. 
Bibliografia
9 Um exemplo desse movimento de aproximação da obra de João 
Cabral é o livro de Aguinaldo Gonçalves, sobretudo, quando 
se intenta estabelecer ligações entre literatura e pintura. Cf. 
Bibliografia
10 Cf. BARBOSA, 1975.
11 Benedito Nunes tece belas considerações sobre a importância 
da comunicação para a poesia de João Cabral quando da 
análise sobre a coletânea de 1956, Duas águas. Não importa, 
nesse momento, estabelecer os contornos claros a respeito 
das questões apontadas pelo crítico, uma vez que o problema 
levantado por Duas águas merece uma pesquisa mais detida e 
cuidadosa. Afinal, a recepção crítica da coletânea e os debates 
sobre a representação que cada uma dessas águas tem para 
obra de João Cabral apenas reforçam a dicotomia entre os seus 
leitores. O avanço da investigação nessa direção pode causar 
uma certa dispersão que afastaria o leitor da questão central, 
segundo eu acredito, da produção do poeta pernambucano: a 
ambição da comunicação. Em tese, Benedito Nunes também 
escreve contra essa postura. Cf. NUNES, 1971, p. 71-74.   
12 Educação pela Pedra é um livro de maturidade, de acordo 
com João Alexandre Barbosa. Por isso, a análise de um de seus 
poemas pode, num primeiro momento, parecer ineficaz quando 
se objetiva expor alguns problemas das teses defendidas em A 
imitação da forma. No entanto, “O retrato de escritor” responde, 
de modo claro, às necessidades da discussão. É preciso lembrar 
que o segundo capítulo desse relatório dedica-se, exclusivamente, 
à analise de um poema de Pedra do sono. O intuito nesse 
momento, portanto, é de estabelecer as bases para essa 
discussão. Em linhas gerais, “O retrato de escritor” filia-se aos 
poemas abstratos de João Cabral.
13 Augusto de Campos é o leitor mais exemplar desse processo 
de minimizar o valor estético da poesia de João Cabral: A 
participação lúcida não se resolveria, assim, por meras renúncias 
à linha evolutiva da poesia, por meros decretos de “grossura” 
em prol de uma pretensa “populística” poética, mas por um 
permanente conflito dialético, no beco sem saída da alternativa 
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sartreana do “fracasso e/ou sucesso”: quanto mais a poesia 
quer participar – e alcançar o êxito comunicativo – mais 
fracassa poeticamente. João Cabral: Morte e Vida Severina 
(êxito comunicativo: diminuição da tensão poética); Psicologia 
da composição ( fracasso comunicativo: êxito da poesia). 
(CAMPOS,1978, p. 50). 
14 Maria Lúcia Pinheiro Sampaio dedicou alguns estudos sobre os 
processos de elaboração lingüística da poesia de João Cabral. 
Embora os textos não almejem, em grande medida, estabelecer 
uma discussão aprofundada sobre o modo de João Cabral 
relacionar-se com a tradição poética, é inevitável perceber o 
leque de opções estilísticas e, também, técnicas presentes na sua 
produção. Cf. bibliografia. 
15 Parece-me que Villaça toma a individuação do poeta como 
princípio de leitura. Isso significa que o trabalho de compreensão 
do objeto estético, muitas vezes, define-se pela delimitação do 
caráter pessoal de João Cabral. Há uma pessoa que diz, que 
sente e, portanto, que se particulariza quando se manifesta na 
experiência poética. 
16 É necessário esclarecer que Villaça, em seu ensaio, realiza duas 
análises primorosas de “O ferrageiro de Carmona” e “Crime na 
Celle Relator”, de João Cabral. Entretanto, a preocupação do 
crítico incide em decodificar questões mais gerais da produção do 
poeta pernambucano.
17 CANDIDO, Antonio. Estudo analítico do poema. São Paulo, 
Editora da FFLCH/USP, 1993, p. 89.
18 VILLAÇA. Op.  cit. p. 153.
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Resumo

A primeira emissora do interior da América 
Latina foi implantada na cidade de Bauru pelo 
pioneiro do rádio na cidade, João Simonetti. A 

partir desta afirmação, que não está totalmente 
apurada, a cidade de Bauru sustenta o privilégio. 

A proposta deste trabalho é uma comparação 
entre o visionário que implantou a TV no 

Brasil, Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, 
e o pioneiro da TV do interior da América 

Latina, João Simonetti. As trajetórias destes 
dois personagens da história da TV, veículo 

indispensável ao homem do terceiro milênio, são 
estudadas nesta reflexão. 

Palavras-chave:  Televisão, história, TV Bauru, TV 

Brasil

Abstract

e first broadcasting station interior’s of 
Latin America was implanted in Bauru by the 
radio’s pioneer in town, João Simonetti. Basead 
on this affirmative not totally investigated, 
Bauru sustains the privilege. e proposal of 
this work is a comparison between Francisco 
de Assis Chateubriand Bandeira de Melo, who 
implanted the TV in Brazil, and João Simonetti, 
the TV’s interior pioneer of Latin America. e 
trajectories of these two personages of the TV’s 
history are study in this reflection.

Keywords: Television, history, TV Bauru, TV 

Brazil

A primeira emissora de TV do interior 
da América Latina

Introdução

Este trabalho é uma análise comparativa a respeito da chegada da TV no 
Brasil e na região de Bauru, no interior de São Paulo – a primeira emissora de 
TV do interior da América Latina – através da atuação de dois homens que 
ajudaram a construir estes momentos tão importantes para a comunicação 
de massa: Assis Chateaubriand Bandeira de Melo e João Simonetti.

A pesquisa parte de várias referências bibliográficas sobre a história da 
TV no Brasil. Em relação à implantação da TV na região de Bauru, o ponto 
de apoio foi a publicação de 2001 do jornalista Marcio ABC,  “Um modelo 
de TV – como nasceu a TV Modelo, primeira emissora do interior da América 
Latina”, mas levando em consideração que tal referência trata-se de uma 
obra fundamentalmente institucional.

A evolução do telejornalismo na região de Bauru complementa a pesquisa 
ao buscar traçar um quadro evolutivo desde a implantação da TV Bauru, no 
início dos anos 60, até os dias de hoje.

2. A primeira emissora do Brasil e os primeiros telejornais

O ano de 1950 foi marcado pela implantação da televisão no Brasil, 
colocando o país como o quarto do mundo na radiodifusão de imagens. Um 
empresário, do tipo visionário, chamado Francisco de Assis Chateaubriand 
Bandeira de Melo, contrariando todos os indicativos de uma pesquisa 



FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

70

FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

71

feita pelos americanos no país, decide implantar a 
televisão. Chateaubriand, torna-se na época, dono de 
um império chamado Diários Associados, composto por 
36 emissoras de rádio, 34 jornais e 18 canais de televisão 
(na sua fase áurea). Ele era um empreendedor ao velho 
estilo “tycoon”.

No início da televisão, os primeiros jornalistas e 
apresentadores foram importados do rádio, fazendo 
uma locução radiofônica com imagens. Este modelo 
durou alguns anos, até a adoção do modelo americano 
de linguagem televisiva.

O telejornalismo nasceu praticamente junto com a 
primeira emissora, a PRF-3, TV Difusora de São Paulo, 
no dia 18 de setembro de 1950. Este nome durou poucos 
dias, passando depois a chamar-se TV Tupi.

“Imagens do Dia”, o primeiro telejornal da TV Brasileira, 
foi ao ar em 19 de setembro de 1950, um dia depois da 
inauguração da TV Brasileira. Tinha estilo radiofônico, 
entrava no ar entre nove e meia e dez da noite. O 
jornalista Rui Rezende era o locutor, produtor e redator 
das notícias. Algumas delas eram feitas em filme preto 
e branco, sem som. Ficou no ar pouco mais de um ano. 
Foi substituído pelo “Telenotícias Panair”, um telejornal 
pontual. Depois veio o “Repórter Esso”, o primeiro 
Telejornal de sucesso da TV brasileira. Estreou na TV 
Tupi de São Paulo, em 17 de junho de1953. Ficou no 
ar por quase 20 anos: de 1953 até 1970. Dirigido e 
apresentado por Kalil Filho. Depois, com a expansão da 
televisão em 1954, os cariocas ganharam a sua versão, 
com Gontijo Teodoro. O Repórter Esso tinha horário 
fixo, às oito da noite, e utilizava o plano americano. 
Levava o nome do patrocinador. “Aqui fala o repórter Esso, 
testemunha ocular da história”.

“Edição Extra” foi o primeiro telejornal vespertino. Era 
apresentado por Maurício Loureiro Gama, na TV Tupi 
de São Paulo. Lançou o primeiro repórter de vídeo da TV 
brasileira: José Carlos de Morais, o Tico-tico.

“Jornal de Vanguarda” foi uma tentativa de criticar a 
situação da época, começou na TV Excelsior do Rio em 
1962. Depois na Tupi, Continental e Rio. Retirado do 
ar pela censura em 1968. Foi concebido e criado pelo 
jornalista Fernando Barbosa Lima. Inovou com vários 
locutores e comentaristas (entre eles, Célio Moreira).

O “Show de Notícias” surgiu na TV Excelsior de São 
Paulo, de 1963 a 1964. Dirigido pelo jornalista Fernando 
Pacheco Jordão, tinha a mesma linha do Jornal de 
Vanguarda.

O “Jornal Nacional”, primeiro noticiário em rede 

nacional, entrou no ar em 1º de setembro de 1969, na 
TV Globo Rio de Janeiro. Foi também o primeiro a 
usar o sistema Embratel via satélites. Criado por uma 
equipe comandada pelo jornalista Armando Nogueira, 
também foi o primeiro a apresentar reportagens em 
cores e mostrar imagens, via satélite, de acontecimentos 
internacionais no mesmo instante em que eles ocorriam. 
Inovou no estilo da linguagem e narrativa, e a figura do 
repórter copiou o modelo americano.

O “Bom Dia São Paulo” estreou em 1977 na TV Globo de 
São Paulo (depois nas afiliadas). Representou a primeira 
experiência de telejornal matutino. Foi concebido em 
forma de prestação de serviços. Exibido de segunda 
à sexta, às 7 da manhã. Foi o primeiro a utilizar UPJ 

- Unidade portátil de jornalismo, caracterizado-se como 
Jornalismo Comunitário.

A revista “TV Mulher”, em 1980, na TV Globo de São 
Paulo, foi o primeiro programa jornalístico dedicado 
ao modismo do movimento de liberação da mulher. 
Consagrou a jornalista Marília Gabriela. Era exibido das 
8 às 11 da manhã. Tinha como característica o debate de 
assuntos como comportamento sexual, direitos e saúde 
da mulher.

O “Bom Dia Brasil” estreou em 1983, como noticiário 
em rede nacional, gerado em Brasília. Seu conteúdo 
baseava-se em assuntos políticos e econômicos. 
Atualmente é gerado do Rio, com participação ao vivo 
das Praças de São Paulo e Brasília, e contém um leque de 
assuntos bem mais amplo.

Em julho de 1980, a TV Tupi foi cassada pelo governo 
militar. Suas emissoras foram divididas por dois grupos 
empresariais: Sílvio Santos e Adolfo Bloch.

Em 1980, a TVS passou a integrar o SBT - Sistema 
Brasileiro de Televisão. Depois, em 1983, é inaugurada 
a Rede Manchete.

O SBT resolve investir em jornalismo e lança o “TJ 
Brasil”, em 04 de setembro de 1988. Foi o primeiro 
noticiário brasileiro a trazer a figura do âncora. O 
jornalista Boris Casoy conquistou o espaço com a 
opinião, ficando no SBT até 1997.

“Aqui Agora” foi criado em 1991, pelo SBT, para 
conquistar a audiência das classes C, D e E. Tinha 
característica sensacionalista, apelativo, com 
reportagens policiais, aventura, flagrantes, denúncias, 
violência e tensão. Considerado pela emissora como 
Jornalismo Comunitário, saiu do ar no final de 1997.

O “Jornal da Band” entrou no ar em 17 de fevereiro 
de 1997, com o jornalista Paulo Henrique Amorim 

como repórter, apresentador e editor-chefe. Tinha 
característica opinativa. Ficou no ar até 12 de janeiro 
de 1999.

A Globo News foi o primeiro canal brasileiro de 
jornalismo 24 horas. Está no ar desde 15 de outubro 
de 1996. Inicialmente, copiou o modelo americano 
da CNN. Depois, veio a opção pela reapresentação da 
programação da TV aberta e a criação de programas 
informativos temáticos variados, com noticiário a cada 
hora.

A Band News entrou no ar em 19 de março de 2001. 
Tenta manter o modelo americano da CNN, repetindo 
o noticiário a cada quarenta minutos, em média, com 
visual contendo as tarjas azul e vermelha, típicas da 
CNN.

Depois deste breve resumo sobre os telejornais e as 
emissoras que compõem a história do telejornalismo 
brasileiro, é importante ressaltar a necessidade de 
contar também, a história da primeira emissora do 
interior da América Latina, a TV Bauru.

3. A primeira emissora do interior da América 
Latina 

Na década de 50, o empresário João Simonetti já 
cogitava implantar na cidade de Bauru uma emissora 
de TV. A cidade tinha nesta época em torno de 53 mil 
habitantes. O prefeito Nicola Avalone Júnior deixou 
a prefeitura em março de 1959, quando a cidade vivia 
a expectativa da chegada de uma TV inteiramente 
bauruense, para assumir um cargo de deputado estadual. 
O vice, Luis Zuiani, torna-se, então, o prefeito do 
primeiro município do interior a conquistar a televisão.

Bauru concedeu apenas a mil felizardos a oportunidade 
de fazer parte da primeira turma de telespectadores. 
Foram eles que adquiriram os primeiros aparelhos 
da Rebratel (Rede Brasileira de Televisão), vendidos 
de porta em porta para concretizar o sonho de João 
Simonetti.

 De acordo com o jornalista Marcio ABC, a 
Rebratel, dona de tecnologia para implantar uma 
emissora, e da qual partiu a exigência para que fosse 
vendida a cota de mil televisores, instalou a torre de 
retransmissão na cidade e, em poucas semanas, fez-se o 
milagre: a televisão aportou em Bauru.

 Só não se tem certeza da data exata em que a 
televisão bauruense entrou no ar, entre os últimos anos 
da década de 50 e o início dos anos 60. Oficialmente, a 
TV Bauru – Canal 2, primeira emissora interiorana da 

América Latina, entrou em funcionamento no dia 1º de 
agosto de 1960, mas antes disso a emissora já operava, 
sem que a Presidência da República tivesse concedido, 
ainda, a licença em caráter experimental. Algumas 
transmissões experimentais ocorreram lá pelos meses 
de junho e julho de 1959, ou até maio, conforme os 
jornais da época. 

De acordo com os jornais da época e alguns 
documentos do arquivo da emissora, o sonho de João 
Simonetti de implantar uma emissora de TV na cidade de 
Bauru levou cerca de 10 anos para ser concretizado, pois 
desde fevereiro de 1951, o interesse de João Simonetti 
por uma estação de TV já era notícia na cidade: 

“Uma Estação de Televisão para Bauru está na cogitação 
do sr. João Simonetti”. (ABC, Márcio. 2001 p. 15). 

No dia 04 de abril de 1952, Simonetti assinou o 
primeiro ofício dirigido ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, órgão responsável na época pelas concessões 
para rádio e TV no país. Em novembro do mesmo ano, 
outro ofício, com conteúdo parecido com o primeiro, é 
enviado ao Ministério da Viação (ABC, Márcio. 2001, 
p. 27). Em cinco de abril de 1952, a ousadia de João 
Simonetti e o envolvimento político o levam a enviar 
uma carta ao presidente da República, Getúlio Vargas, 
para pedir a televisão bauruense (ABC, Márcio. 2001 p. 
29). Em outubro de 1959, um ano antes da inauguração 
oficial da TV Bauru, a imprensa anuncia a chegada de 
novas câmeras para a emissora: 

“A TELEVISÃO EM BAURU É MESMO UMA 
REALIDADE: CHEGARAM AS NOVAS CÂMERAS DA 
TV-BAURU CANAL 2” (ABC, Márcio, 2001, p.44)

O primeiro telejornal da TV Bauru foi “O Nosso Jornal”, 
noticiário que era inteiramente local.

Depois veio “O Globo Agora à Noite”, que ia ao ar entre 
22h15 e 22h40, com as principais informações nacionais 
e internacionais, que eram juntadas com o noticiário de 
Bauru. Era apresentado por Paulo Sérgio Simonetti e 
Fred Calmon.

Nos anos seguintes, programas de variedades, 
teleteatro e até uma telenovela foram produzidos 
na TV Bauru. Em 1969, a Globo começa a integrar o 
país através de sua programação nacional. O “Jornal 
Nacional”, que estreou no dia 1º de setembro daquele 
ano, era para todos ao mesmo tempo. Nos anos seguintes 
foram extintos os programas caseiros e houve também 
a redução do tempo para o jornalismo local. A evolução 
tecnológica roubou a cena da nova etapa da TV Bauru. 

O “Jornal Hoje”, apresentado por Alonso Compoi, foi 
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ao ar até o ano de 1973, sempre ao meio-dia, e tinha 
aproximadamente meia hora de duração. O jornal era 
apresentado ao vivo, sem o teleprompter (onde o locutor 
lê a notícia).

Apenas uma equipe de reportagem sobreviveu 
para contar a história na década de 70. Jair Aceituno 
(repórter), Moacir Mendonça e Walcir Coelho 
(cinegrafistas) e Carlos Torrente (iluminador) passaram 
cinco anos, de 1974 a 1979, correndo o interior do 
Estado, atrás de notícias. Elas abasteciam o “Globo 
Interior”, espaço que a Globo reservava para as notícias 
do interior. Não havia edição em Bauru. As fitas eram 
despachadas brutas para a capital.

O jornalismo só voltou a ser produzido na TV Bauru, 
no dia 28 de fevereiro de 1980, coincidentemente, 25 
dias após o fim da já debilitada censura ao telejornalismo 
brasileiro. Os quinze minutos de duração do jornal 
eram preenchidos pelo trabalho de uma só equipe de 
reportagem, com uma única câmera, tanto para as 
externas como para apresentação do telejornal que, na 
época, era gravado. O jornalista Luiz Antônio Malavolta 
abriu o bloco local do “Jornal das Sete”, com o “boa noite” 
seguido de uma promessa:

“A partir de hoje, a região oeste de São Paulo ganha 
uma nova forma de comunicação”. (ABC. Márcio. 2001 
p.93)

Durante o período em que era gravado o “Jornal das 
Sete”, Luiz Antônio Malavolta revezava na bancada com 
Kitty Balieiro, Beth Ferreira e Luiz Carlos Azenha. O 
primeiro apresentador fixo do “Jornal das Sete” depois de 
algum tempo passou a ser Gilberto de Barros. Nesta fase 
também começa a utilização do primeiro equipamento 
de videocassete portátil e de qualidade (U-MATIC). Com 
o sistema, foi possível fazer a edição de toda produção 
jornalística de Bauru e dos comerciais também. Apenas 
uma ilha era compartilhada pelo jornalismo e pela 
produção comercial.

Em 1983, os repórteres da TV Bauru eram: Arnaldo 
Duran, Luiz Carlos Azenha, Rosa Maria Abrão, Carlos 
Magagnini e Kleber Santos. No ano seguinte, a TV 
Bauru – Canal 2 mudou de nome, passou a chamar-se 
Rede Globo Oeste Paulista. Foram inauguradas sucursais 
em Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto 
e mais tarde em Araçatuba.

“Com fortes investimentos em profissionais, 
equipamentos e instalações, a nova estrutura da 
emissora passava a ser composta por 11 equipes de 
jornalismo – quatro em Bauru, uma em Araçatuba e 
duas em cada uma das outras três sucursais”. (ABC, 

Márcio. 2001. p. 104)

Para dar suporte a este projeto foi escalado Mauro 
Gonçalves, um homem da área comercial da Rede que 
ficaria como diretor regional da emissora até junho de 
1998.

Neusa Rocha foi a primeira editora regional, mas quem 
fez a transição como editor regional foi Raul Martins 
Bastos. Depois, quem assumiu e editoria regional foi 
o jornalista Celso Pelosi, que já era editor de texto 
da casa. Nesta época, existiam três edições do SPTV:  
SPTV-1, SPTV-2 e SPTV-3. Pelosi ficou até o final de 
1987. Depois de passar pela TV Morena e pela TV Vale do 
Paraíba, em 1990 Pelosi retorna para Bauru novamente 
como editor regional. Cinco anos depois foram extintas 
as editorias regionais. Só em 1995, foram recriadas as 
editorias regionais.

“Pelosi, então voltou para Bauru e não encontrou mais 
Presidente Prudente na área de abrangência da emissora. 
Há cerca de um ano funcionava a TV Fronteira, que mais 
tarde levaria para comandar seu jornalismo o repórter, 
e posteriormente chefe de redação em Bauru, Marcos 
Gomide”.

Em outubro de 1998, a Rede Globo Oeste Paulista 
também é vendida e passa a se chamar TV Modelo. O 
primeiro editor regional é Marcos Pizano, que no ano de 
2000 foi substituído por Osmar Chor.

Todas estas mudanças fazem parte da crise em que 
a Rede Globo estava mergulhada naquele momento. A 
venda das emissoras repetidoras era uma estratégia 
para manter os negócios, que davam prejuízo, devido à 
implantação da GloboCabo, que comprava programação 
em dólares e vendia assinatura em reais. Para a cúpula 
das organizações Globo, essas mudanças faziam parte 
do “Projeto regional do Futuro”, planejado para dar mais 
autonomia às unidades regionais.

A nova diretriz era deixar de ser apenas um veículo 
que transmite notícias e, então, embarcar na era da 
integração comunitária. Os telejornais, que tinham 
pouco mais de quinze minutos, ampliaram o tempo para 
mais de uma hora.

“Tânia Guerra, que em 2000 era a apresentadora 
com mais tempo de casa, e seus colegas de bancada 
dos recentes anos da TV Modelo começavam a deixar 
para trás a imagem dos locutores noticiaristas”. (ABC, 
Márcio. 2001, p.124)

Mas uma nova estava por vir. Em maio de 2003 o 
grupo que mantinha a TV Modelo vendeu a emissora 
mais uma vez. A partir daí, ela passou a chamar-se 

TVTEM e a integrar uma rede com filiais em São José do 
Rio Preto, Sorocaba e Itapetininga.

Atualmente, os telejornais que estão no ar são: “TEM 
Notícias”, em duas edições, ao meio dia e às sete da noite, 
e o “Bom Dia Cidade”, que vai ao ar às 6h30 da manhã. 
A equipe de jornalistas é totalmente nova e o gerente 
regional é Hélio Kimelblat. 

4. O Rei do Brasil

“no cocuruto do Banco do Estado tinha sido instalada a 
antena que ia levar pioneiramente aos lares paulistanos 
o mais subversivo do todos os veículos de comunicação 
do século, a televisão.” Assis Chateaubriand Bandeira 
de Melo, no dia da inauguração da televisão no Brasil 
(MORAIS, Fernando. 1994, p 502)

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo 
nasceu em Umbuzeiro, na Paraíba, em quatro de outubro 
de 1892. O pai Francisco José era juiz municipal. A mãe, 
Maria Carmem Gondim, deu-lhe o nome em homenagem 
à devoção ao padroeiro. A data facilitou a escolha, pois 
era o Dia dos Animais e de São Francisco de Assis. Assim, 
um nome comum, como o de tantos outros meninos 
com nomes de santos dados no Nordeste.

Quando pequeno, Chateaubriand custou a falar. A 
dificuldade que tinha de pronunciar uma única palavra, 
provocava risos dos mais velhos. Era gago. Entrou na 
escola e tudo piorou. Os colegas caçoavam e ele resolveu 
não falar mais. O médico da família aconselhou uma 
mudança da cidade para o campo, para que o menino 
pudesse se soltar. Mandaram o menino morar com o 
avô materno, em Belém no Pará. Voltou ao normal, mas 
continuou gago. Só com exercício contínuo da leitura 
perdeu a gagueira. Aprendeu a ler, escrever e fazer 
contas. 

“Mas ainda pequeno, mudou-se com a família para 
o Recife, Pernambuco, onde viveu até dar início à sua 
aventura no sul do país, para tornar-se um dos homens 
mais poderosos do Brasil.” (PATERNOSTRO, 1999, 
p.27).

Seu primeiro trabalho foi na Othon Mendes & Cia. 
Depois acabou realizando o sonho de trabalhar num 
jornal: A Gazeta. Em 1907, o jornal vai à falência e 
Chateaubriand ficou desempregado. Aproveitou o tempo 
livre para estudar e entrou na faculdade de direito. Foi 
contratado pelo “Jornal do Recife”. Foi mandado embora 
por escrever artigos que contrariavam a política do 
jornal, a respeito da polêmica entre Hermes da Fonseca 
e Manuel de Oliveira Lima.

Como pretendia publicar a qualquer custo o artigo 
“Em defesa do Sr. Oliveira Lima”, patrocinou do próprio 
bolso um folheto que lhe rendeu fama e um salário de 
cem réis no jornal “A Cidade”.

Depois, atuou como advogado e acabou conhecido no 
Rio de Janeiro. Em 1918, assume a direção do Jornal do 
Brasil. Em seguida, passa três anos na Alemanha como 
correspondente internacional do Correio da Manhã. Em 
1921, lançou o livro “Alemanha”.

O ano de 1922 e marcado pela discussão com os 
artistas da Semana de Arte Moderna. Para ele tal semana 
não seria mais do que uma semana de secos e molhados, 
e também pela compra do seu primeiro jornal.

Talvez nesta época tenha surgido a afinidade entre 
Chateaubriand e Getúlio Vargas. Getúlio se empolgou 
com a idéia de Chateaubriand criar uma rede de jornais, 
pois aquilo era parecido com o sonho dele de se ter 
uma unidade  nacional. Com o apoio de Getúlio, ele  
consegue dinheiro, e, ainda, lança  ações de um jornal 
que nem existe.

Em 1925, O Jornal já é um sucesso. Chateaubriand 
parte para sua segunda conquista, e compra em São 
Paulo, o “Jornal da Noite”, por cerca de um terço do valor 
que lhe foi pedido. Através dos jornais, ele começa a 
tentar influenciar a opinião pública de acordo com os 
próprios interesses.

A primeira campanha que fez através dos jornais foi 
em apoio à Coluna Prestes. O governo tenta tirá-lo da 
direção do jornal, assumindo o controle acionário, mas 
não consegue.

Casa-se com Maria Henrieta Barrozo do Amaral e lança 
o livro “Terra desumana” – uma crítica ao governo Artur 
Bernardes. O presidente ameaçou censurar o livro.

Com a mudança do governo, assume Washington Luís. 
Chateaubriand aproveita a liberdade e faz campanha 
para a concessão de anistia aos combatentes da Coluna 
Prestes.

A paixão de Chateaubriand por Getúlio também pode 
ter relação com a criação da revista O Cruzeiro. Ele já 
tinha simpatia por Getúlio antes da sua candidatura. 
Tenta também quebrar a política café com leite dos 
mineiros.

Depois, aumenta sua rede de jornais com o Diário 
de São Paulo e jornais no Rio e Minas Gerais (Estado de 
Minas). 

Colocou toda a sua rede de jornais em prol da Aliança 
Liberal e seu candidato, Getúlio Vargas. A derrota de 
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Getúlio começa a lançar as sementes da revolução de 
1930. Chateaubriand se envolve na campanha pela 
não aceitação do resultado da eleição e começa a ser 
procurado pela polícia. Em 1930, passa parte do mês de 
julho na clandestinidade até ser preso. Na prisão, recebe 
o pedido de divórcio da esposa. Quando saiu da prisão, 
começou a reconstruir seu império. Mas durou pouco 
tempo, pois após publicar uma matéria pedindo anistia 
aos exilados, foi emitido um novo mandato de prisão. 
Ficou três meses no presídio de São Paulo.

Em 1933, aproximou-se de Getúlio e comprou “A 
Cigarra”. Publicou reportagem comemorando um ano da 
revolução e voltou para a prisão do Paraíso.

Em 1934, nasceu sua filha Teresa Acunha, que não 
pode ter o seu nome porque ele não era casado com a 
mãe dela. Este problema foi resolvido, algum tempo 
depois, quando Getúlio Vargas tornou-se presidente, e 
mudou a legislação permitindo que se pudesse registrar 
outros filhos fora do casamento. 

Chateaubriand, no início dos anos 50 já era conhecido 
como dono dos Diários Associados. 

“Estava dividido entre a campanha presidencial, a 
consolidação do Museu de Arte de São Paulo e a 
realização do velho sonho de implantar no Brasil a 
quarta estação de televisão do mundo e a primeira da 
América Latina.”. (MORAIS, 1994, p.496).

Mas, na realidade, o projeto da TV Brasileira já estava 
muito avançado, pois Chateaubriand tinha acabado de 
chegar dos Estados Unidos, onde entregara a Meade 
Brunnet e David Sarnoff, diretores da RCA Victor, os 
500 mil dólares para pagar a primeira prestação de uma 
compra total de trinta toneladas de equipamentos no 
valor de 5 milhões de dólares.

Quando faltava um mês para a inauguração da TV 
no Brasil, os dois diretores da TV Tupi Mario Alderighi 
e Dermival Costa Lima entraram em pânico ao 
descobrirem que ninguém poderia assistir à emissora.  
Alertaram Chateaubriand para o fato de que não havia 
aparelhos receptores no país. 

“Chateaubriand disse para eles não esquentarem a 
cabeça com aquilo, que no Brasil tudo tinha solução. 
Telefonou ao dono de uma grande empresa de 
importação e exportação e pediu-lhe que trouxesse 
por avião, dos Estados Unidos, duzentos aparelhos 
de TV, de modo que chagassem a São Paulo três dias 
depois. O homem explicou que não era tão simples: 
por causa da morosa burocracia do Ministério da 
Fazenda, um processo de importação (mesmo que fosse 

agilizado por ordem do Presidente da República, como 
Chateaubriand sugeria) iria consumir pelo menos dois 
meses até que os televisores fossem postos no aeroporto 
de Congonhas. Chateaubriand não se assustou: - Então 
traga de contrabando. Eu me responsabilizo. O primeiro 
receptor que desembarcar eu mando entregar no Palácio 
do Catete, como presente meu para o presidente Dutra”. 
(MORAIS, 1994, p.500-5001)

Assis Chateaubriand Bandeira de Melo morreu no 
dia 04 de abril de 1968, de colapso cardíaco. Durante 
o funeral, o diretor do Masp e amigo há mais de vinte 
e cinco anos dele, Pietro Maria Bardi, pendura quatro 
telas sobre o caixão. No centro, sob a cabeceira do morto, 
uma tela Renoir, exibindo uma moça nua. À esquerda, 
o retrato de dois cardeais e a direita um inquisidor 
espanhol. Quando o questionaram sobre sua atitude, 
Bardi simplesmente diz:

“esta é a minha última homenagem a Assis 
Chateaubriand, vero? Nesta parede estão as três coisas 
que ele mais amou na vida: o poder, a arte e a mulher 
pelada”. (MORAIS, 1994, p.695)

5. O visionário do interior

João Simonetti começou sua vida de empresário da 
comunicação em 1932, quando criou, em Bauru, um 
serviço de alto-falantes com o patrocínio do comércio 
local. Ele mantinha este sistema em praças e áreas 
centrais da cidade marcando, assim, a comunicação do 
início do século passado. Em 1934, Simonetti levou ao 
ar a primeira transmissão de rádio da região, e também a 
segunda do interior paulista, a Bauru Rádio Clube. Mas, 
só em 26 de abril de 1935, ele recebe oficialmente seu 
prefixo – a PRG-8. Depois de 22 anos, João Simonetti 
recebeu outra a concessão para a Rádio Emissora Terra 
Branca, que entrou em funcionamento em 13 de janeiro 
de 1958. O ineditismo e a inovação de João Simonetti 
são identificados através de suas atitudes, pois naquela 
época ele já avaliava a audiência do rádio. Para isso, 
mandava fazer enquetes telefônicas.

Graças ao idealismo de João Simonetti, a região de 
Bauru pôde experimentar o gosto da primeira emissora 
do interior. Mas ele não mediu esforços para conseguir 
a concessão. Lançou mão da sua amizade com Getúlio 
Vargas e outras figuras do poder.

Para a realização do sonho da TV, Simonetti fez uma 
sociedade comercial com a Rebratel, onde cada uma das 
partes levava 50% dos lucros e dos prejuízos. 

A verdadeira nacionalidade de João Simonetti é 

Italiana.  Mas o documento utilizado por ele relata 
que nasceu em 30 de maio de 1886, na cidade de Dois 
Córregos. De acordo com a constituição brasileira, 
para se obter concessão de radiodifusão, é preciso ser 
brasileiro nato.

João Simonetti chegou à Bauru em 1916. Do primeiro 
negócio até a TV Bauru teve vários empreendimentos. 
Começou com uma fábrica de móveis na Rua Batista de 
Carvalho, depois uma pasteurização de leite e derivados, 
a leiteria Santa Edwirges. Em 1920, instalou o Cine 
Brasil, onde foi pioneiro exibindo o primeiro filme 
sonoro da cidade. Antes de entrar de vez para o ramo 
de comunicação, João Simonetti, tentou ser prefeito de 
Bauru, em 1947 e 1951. 

O sonho de Simonetti ficou nas mãos dele apenas 
um ano e dois ou três meses, pois de acordo com ABC, 
muitos boatos circulavam: 

“dos gastos com a política até a simples má gestão 
dos negócios, um rosário de motivos foi desfiado como 
justificativa para a negociação com as Organizações 
Victor Costa”. (ABC, Márcio. 2001, p. 44)

Somente o espírito empreendedor de Simonetti não 
foi o suficiente para tocar adiante, um projeto do porte 
de uma emissora de televisão, faltavam investimentos. 
O mais provável como justificativa para a venda da TV 
Bauru foi a falta de dinheiro para manter uma estação de 
TV com produção local, como era no início, numa cidade 
do interior, aonde o números de telespectadores chegava 
a mil unidades. O empreendimento era admirável, mas 
representava um custo muito elevado para o empresário. 
A aquisição dos equipamentos, por exemplo, custou 
7,5 milhões de cruzeiros. O pagamento seria feito em 
75 prestações de 100.000 cruzeiros, pagas sete meses 
após o início das operações da emissora. Mesmo 
depois que as Organizações Victor Costa assumiram 
o controle acionário da empresa, era comum saldar os 
compromissos com os funcionários com atraso. 

Tudo isso levou em 1965, um ano depois do golpe 
militar no país, as Organizações Globo a fecharem 
negócio com as Organizações Victor Costa e comprarem 
a TV Bauru.

O primeiro diretor da era Globo foi Arceno Athas. 
Durante quatro anos e meio de investimentos, 
inovações e mudanças de hábitos, a emissora mudou-se 
para novas instalações, ampliou seus estúdios, renovou 
equipamentos e começou a mudar a sua linha editorial. 

 
6. Semelhanças e Diferenças 

No processo comparativo entre estas duas 

personalidades da história da TV no Brasil, Francisco de 
Assis Chateaubriand Bandeira de Melo e João Simonetti, 
muitas semelhanças podem ser encontradas no modo de 
pensar, agir e viver o pioneirismo. 

Ambos vieram de famílias simples, mas souberam 
conquistar, passo a passo, os degraus do conhecimento 
público e da fama. Chateaubriand começou com apenas 
um jornal, mas gostava de criar polêmica na sociedade 
e defender os ideais que julgava corretos. Simonetti 
também tinha jeito para os negócios e era muito 
criativo, seu primeiro empreendimento no campo da 
comunicação foi um sistema, de auto-falante nas praças 
da cidade de Bauru. Para o funcionamento do sistema 
vendia reclames no comércio local.

Os dois buscavam a inovação e para tanto não 
pouparam esforços. Endividaram-se para colocar no 
ar a primeira emissora de TV do Brasil e a primeira 
emissora do interior. Chateaubriand investiu 500 mil 
dólares como parte de uma dívida de 5 milhões de 
dólares. Simonetti assumiu uma dívida de 7,5 milhões 
de cruzeiros a serem pagos em 75 prestações de 100.000 
cruzeiros.

Para conseguirem as concessões, tanto para a TV Tupi 
de São Paulo – Canal 4, quanto para a TV Bauru – Canal 
2, os dois lançaram mão do conhecimento político que 
mantinham com o então presidente Getúlio Vargas.

Já no que diz respeito às diferenças, os dois 
personagens apresentam também alguns pensamentos 
e atitudes contrárias.

No campo político Chateaubriand preferiu agir nos 
bastidores, através de sua rede de comunicação; hora 
assinando seus artigos hora usando pseudônimos. Já 
Simonetti, resolveu se candidatar por duas vezes, o que 
talvez o tenha levado a desistir, em pouco mais de um 
ano, do sonho da televisão.

BIBLIOGRAFIA

ABC, Márcio. Um modelo de televisão – como nasceu a TV 
Modelo, primeira emissora do interior da América Latina. Bauru 

– SP, Edusc e Imprensa Oficial SP, 2001.

BONARITA, Maria Elvira. História e comunicação – rádio e TV no 
Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 1982.

FILHO, Daniel. O circo eletrônico. Fazendo TV no Brasil. Rio de 
Janeiro. 2001, Jorge ZAHAR Editor, 2001.

FILHO, Laurindo Leal, A melhor TV do mundo – o modelo 
Britânico de televisão. São Paulo: Summus Editorial, 1997.

GLOBO, Memória, Jornal Nacional – A notícia faz história. Rio de 
Janeiro: Jorge ZAHAR Editor, 2004.



FACOM - nº 14 - 1º semestre de 2005

76

Valquíria Passos Kneipp
Professora de Promoção e Marketing 
em TV do curso de Rádio e TV da 
FACOM-FAAP. Mestre em Ciências 
da Comunicação pela ECA-USP. 
É doutoranda em Ciências da 
Comunicação na ECA-USP. Professora de 
telejornalismo da Universidade Anhembi-
Morumbi. Atuou em emissoras de TV 
em Campo Grande - MS, Araçatuba, 
Campinas e São Paulo.

JUNIOR, Gonçalo. O país da TV. São Paulo: Conrad, 2001.

LORÊDO, João. Era uma Vez a Televisão. São Paulo: Alegro, 
2000.

RIXA, Almanaque da TV – 50 anos de memória e informação. São 
Paulo: Editora Objetiva, 2000.

MATOS, Sérgio. Um perfil da TV brasileira (40 anos de história: 
1950 -1990). Editora A Tarde, Salvador, 1990.

MORAIS, Fernando. Chatô – o rei do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras. 1994.

SAMPAIO, Mario Ferraz. História do Rádio e da TV no Brasil e no 
mundo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.

SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Muito além do Jardim Botânico.  
São Paulo: Summus Editorial, 1985.

VÁRIOS AUTORES. TV aos 50 – Criticando a Televisão Brasileira 
do Seu Cinqüentenário. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2000.

GLOBO REPÓRTER – 50 anos da TV ano de exibição 2000.


