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m vasto painel da for-
mação histórica e cultu-
ral do país, por meio do
teatro e da televisão em

São Paulo, do início do século
até a década de 50. A definição
é do professor e ex-ator de cine-
ma e televisão David José Lessa
Mattos, que acaba de lançar um
livro sobre o assunto: O Espetá-
culo da Cultura Paulista – Te-
atro e TV em São Paulo (Edito-
ra Códex, 2002). Resultado de
sua tese de doutorado, o pon-
to de partido do livro são dois
acontecimentos que David José
considera seminais: a inaugura-
ção do Teatro Brasileiro de Co-
média (TBC), em 1948, e da
PRF-3 TV Tupi- Difusora (1950),
considerada a pioneira das e-
missoras de televisão no Brasil.

“Tentei reconstruir historica-
mente esse período, que vai do
início do século até o final da
décadade50.Preocupo-mecom
as gerações mais novas, impos-
sibilitados de compreender o
que se passava no país, como se
desenvolveramhistóricaecultu-
ralmenteorádioea televisãoem
virtude de certos acontecimen-
tos políticos. Como o período
emquedurouaditaduramilitar,
por exemplo”, diz David, que
desde 1984 é professor do Ins-
tituto de Artes (IA) da Unicamp.

Universidade Estadual de Campinas – 16 a 22 de setembro de 2002 5
PUBLICAÇÃO

U

Primeiros
capítulos
Ele explica que o golpe militar
de 1964 prendeu operários, es-
tudantes e professores, além de
líderes sindicais e
camponeses. Exilou
políticos e militares
contráriosaoregime.

“Por sorte ou con-
tingências, a área
cultural os anos 60
foi maravilhosa, perí-
odo em que se pro-
duziram os mais sig-
nificativos espetáculos teatrais,
o aparecimento do cinema no-
vo, tendo como expoente o di-
retor Nelson Pereira dos Santos.
Tivemos a MPB, representada
por Caetano Veloso e Chico
Buarque. Enfim, uma eferves-
cência cultural notável. Curio-
samente, pode-se observar que
de 64 a 68 nunca tivemos a in-
terferência direta dos militares,
que não tocaram na produção
artística e cultural do país”, lem-
bra David. No entanto, esse en-
tusiasmo durou até que, em 13
de dezembro de 68, veio o fa-
migerado AI-5, permitindo aos
governos militares plenos po-
deres e completa liberdade de
legislar em matéria de política,
eleitoral, econômica e tributá-
ria.

Um outro tema amplamente
abordado por David José – o
primeiro Pedrinho da série do
Sítio do Pica-pau Amarelo, na
antiga TV Tupi, nos anos 50 – re-
fere-se à história da telenovela.

“Um dos produtos mais carac-
terísticos da indústria cultural
que se organizou no Brasil a

partir dos anos 60. A
TV Tupi-Difusora,
centrada principal-
mente na realização
de programas de te-
levisão e de shows
musicais – com des-
taque tanto para a
música popular
quanto para a erudi-

ta – lançou as bases da produ-
ção artística da televisão bra-
sileira, que foi acompanhada
pela TV Paulista, TV Record e
outras emissoras”.

É interessante observar que a
novela da época não tinha o
peso e a importância que tem
hoje. A programação daquele
tempo privilegiava shows musi-
cais, que constituíam os princi-
pais atrativos do telespectador.
“As telenovelas eram curtas, a-
presentadas em apenas dois ca-
pítulos semanais, geralmente
comduraçãodequinzeminutos
cada, e dificilmente podem ser
comparadas com as novelas de
hoje”, explica o professor.

Livro investiga raízes da televisão no
Brasil e lança luz sobre a produção teatral
paulista entre 1940 e 50
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sociedade atual expe-
rimenta uma nova re-
lação com a educa-
ção, que é permeada

pelas possibilidades de uma pe-
dagogia cultural, sistema de
práticas que permite uma com-
preensão inovadora de aspec-
tos ligados ao ensino e à apren-
dizagem. O argumento faz parte
da dissertação de mestrado de
Alexandre Filordi Carvalho,
intitulada “Para além dos arcos
dourados: a Pedagogia Cultural
do McDonald’s”, apresentada
em agosto na Faculdade de E-
ducação (FE) da Unicamp. Car-
valho tomou para estudo ima-
gens produzidas pela rede de
lanchonetes e estampadas em
anteparos de bandejas e caixas
que acondicionam os sanduí-
ches. Segundo ele, o material,
que transmite conceitos valo-
rativos, culturais e históricos,
auxilia na construção de um
outro modelo de saber, que não
o formal. O pesquisador adver-
te, porém, para a necessidade

os representantes da realeza à
direita da imagem, enquanto os
indígenas, em posição que su-
gere inferioridade, estão à es-
querda. “Trata-se da reconstru-
ção da visão positivista dos con-
quistadores como heróis. Suge-
re, ainda, uma satanização da
esquerda enquanto ideologia
política”, explica Carvalho.

Num outro impresso, que
destaca os principais aconteci-
mentos históricos do século
XX, são suprimidos eventos
como as grandes guerras e a
fome nos países do Terceiro
Mundo. Ao mesmo tempo, epi-
sódios relacionados à trajetória
da rede de lanchonetes mere-
cem destaque. “É um modo de
promover a estética do consu-
mismo, por meio do conceito
imagético”, diz o autor da dis-
sertação. Quatro conceitos es-
tão na base dessa “mcdonal-
dização” do saber, segundo Car-
valho: calculabilidade, previsi-
bilidade, perfeita organização
do que se faz e quantificação
perfeita. Seria como se o conhe-
cimento tivesse que respeitar o
mesmo processo de produção
de um hambúrguer.

A partir das constatações fei-
tas ao longo do estudo, Carva-
lho chegou a três conclusões.
Primeiro, que estamos num
momento de inevitabilidade: vi-
vemos inseridos na Sociedade
do Espetáculo. Sendo assim, é
preciso refletir com maior pro-
fundidade sobre a importância
da pedagogia cultural, que co-
labora, sim, para o entendimen-
to da nossa cultura, da nossa
história e daquilo que somos.
Segundo, faz-se necessário um
esforço para que os recursos
proporcionados por esse con-
junto de práticas sirvam de fato
para a construção de um saber
mais amplo e democrático. Por
último, o pesquisador defende
a idéia de que as imagens pro-
duzidas pelo McDonald’s, co-
mo outras, devem ser utilizadas
como ferramenta educacional,
mas de uma maneira crítica. A
dissertação de Carvalho, que
teve orientação da professora
Clara Germana Sá Nascimento
e bolsa da Capes, foi indicada
pela banca examinadora para
publicação. Atualmente, ele
vem mantendo contato com
editoras.

de o recurso ser empregado na
valorização de uma educação
mais crítica.

No entender de Carvalho, o
novo relacionamento entre a
sociedade e a educação se dá
por meio daquilo que denomi-
namos cultura de imagem, que
lança mão de elementos com
conteúdos pedagógicos. Estes
também podem ser encontra-
dos no jornal, na televisão e no
cinema. As imagens usadas pelo
McDonald’s, conforme o pes-
quisador, estão inseridas neste
contexto. Ele cita como exem-
plo um jogo lançado por oca-
sião das comemorações pelos
500 anos do Descobrimento do
Brasil. O material traz figuras de
índios e integrantes da corte
portuguesa, promovendo um
resgate histórico do episódio.
Acontece que as cenas mostram
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No sentido
horário,
Oduvaldo Viana
(em primeiro
plano) durante
filmagem em
1948; Walter
Avancini, com
12 anos de
idade, ao lado
da atriz Lia
Aguiar; Assis
Chateaubriand,
de terno
branco, recebe
abraço de
Lucas Nogueira
Garcez, na
inauguração da
TV Tupi-
Difusora, em
1950; Cassiano
Gabus Mendes
gesticula nos
estúdios da TV
Tupi no bairro
do Sumaré
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