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Em 1898, no Parque Bois de Bologne, antiga Chácara
da Floresta, na Ponte Grande, havia festividades com
bandas de música, corridas de bicicleta, regatas, corridas
de saco, corridas de patos no Tietê. No final do século XIX,
os jornais O Estado de São Paulo e O Comércio anunciavam
vendas de fonógrafos e cinematógrafos, que exibiam
fotografias animadas. Fonógrafos estavam em grande moda,
disseminados em todos os cantos da cidade. Fotógrafos
abriam “stúdios”, colocavam anúncios em jornais,
freqüentavam os jardins públicos. Jogos de boliche,
temporadas circenses, espetáculos de ilusionismo, retretas
estavam em todos os lugares.

Na cidade movimentada, circulavam bondes puxados
a burro, crescia o número de confeitarias e de cafés-
concerto, como expressão de novo estilo de vida e novas
opções de lazer. O maxixe tomava conta da cida-de,
conforme registra o jornal O Comércio de São Paulo, em
sua edição de 13 de fevereiro de 1898. O carnaval, que
apresentava máscaras de todos os tipos, confetes coloridos
e serpentinas legítimas de Paris era animado por valsas,
polcas, tangos, habaneras, mazurcas e maxixes, nos bailes
dos teatros Polytheama e São José, em 1897. Em 1898, os
bailes carnavalescos foram precedidos por sessões de
cinematógrafo, que desde janeiro vinha sendo anunciado
nos jornais como “maravilhoso aparelho que reproduz os
movimentos da vida”

Agora, São Paulo tendia ao gosto francês no comer,
no vestir e até nas cantigas de roda. O que as meninas
ricas aprendiam em francês chegava às crianças pobres, à
população das ruas de modo distorcido, procurando
conservar-se o som e não o significado das palavras,
conforme registrou a pesquisadora Elza Dellier Gomes
estudando as cantigas de roda:

“ Où est la Marguerite?
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Oh gai! Oh gai! Oh gai!
Où est la Marguerite?
Oh gai, franc cavalier!”

Que é da Margarida
Olê, Olê, Olá
Que é da Margarida
Olê seu cavaleiro!

A Europa era a moda. Ernani Silva Bruno faz citações
de Alessandro D’ Atri que, em 1895, contava sobre o vai-
vém dos paulistas à capital da França. As relações
comerciais e financeiras com êsse país, a própria tendência
ao gôsto francês no vestir, no comer, na educação física e
um bocado também na moral, faziam de São Paulo um
pedaço de Paris. Mas havia muito mais que isso. Domville-
Fife, em 1910, escreveu que passeando pela avenida Tira-
dentes, com sua fileira de árvores e suas carruagens,
flanqueada por casas e mansões, imaginou-se em Paris.
Na rua de São Bento e no Largo do Rosário, recebia su-
gestões de Londres; e aproximando-se do distrito do Tietê -
“o East End de São Paulo” - julgava-se entre as docas de
Lisboa ou do Porto. Alguns anos mais tarde, Paul Adam
achava que o centro da cidade, com suas ruas estreitas
atulhadas de bondes e automóveis, seus edifícios e seus
magazines limpos, lembrava certos aspectos de Londres.

No final do século XIX os teatros multiplicavam-se
em São Paulo. Surgiram o “ Teatro Minerva, o Provisório
Paulistano, o Ginásio Paulistano e o de Variedades
Paulistanas, todos inferiores no entanto ao São José, que
vinha do período anterior e se incendiou em 1898”,
conforme relata Ernani Silva Bruno(1953:26). Pelo Teatro
Provisório, construído em 1873, desfilaram os mais famosos
cantores e atores da Itália, França, Espanha e Portugal: a
elite de São Paulo tinha na Europa seu paradigma cultural.

O Teatro São José havia sido inaugurado em 1864.



TEMA 130

Nessa época eram raros os concertos musicais em São
Paulo, sendo, porém, comuns as serenatas, feitas por
estudantes de direito. As serenatas em geral ficavam a cargo
de um quarteto: flauta, violino, violão e clarinete, conforme
registrou Silva Bruno (1953:893).

A música popular era ouvida na cidade desde a
primeira parte do oitocentismo. “Na área em que
estacionavam os mercadores e quitandeiros, os caboclos
das redondezas cantavam de noite as suas modinhas e
batucavam a toque de viola (...) Ouviam-se também depois
do recolhimento de algumas procissões, junto as Igrejas
de São Bento ou do Rosário, o ruído seco do reque-reque,
o som rouco e soturno dos tambus, das puítas e dos
urucungos que, com a marimba solitária, formavam a
coleção dos instrumentos africanos conhecidos em nossa
terra”. Era ao som desses instrumentos que os negros
paulistanos cantavam e dançavam seus batuques, suas
congadas e moçambiques, seus caiapós. Referindo-se a
festa dos caiapós, Álvares de Azevedo, que tanto havia
lamentado o silêncio de São Paulo, confessou-se “atordoado
com o barulho dos malditos tambores”.

Nessa época havia ainda o predomínio das festas
religiosas, como as das Folias do Espírito Santo, onde
tamborins eram utilizados. O piano, porém, já se insinuava
pela cidade, afirmando-se inclusive como símbolo de
educação refinada e ascenção social.

A intensificação do gosto pelo piano indicava a
formação de um novo tipo de interesse musical, que se
acentuou com a presença em São Paulo de companhias
líricas, vindas do Rio de Janeiro ou do exterior e que se
apresentavam no Teatro São José, que funcionou até 1898,
quando desapareceu num incêndio.

Com o incêndio do Teatro São José a tradição teatral
da cidade ficou a cargo do Politeama, todo de zinco, com
forma circular, porque antes fora construído para abrigar o
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circo de Frank Brown. Situado na Avenida São João, tinha
trinta e um camarotes, doze frisas, duzentas varandas e
platéia para quinhentos e setenta e quatro cadeiras”,
segundo informa Edmundo Amaral, citado por Ernani Silva
Bruno.

Com o século XX, chegavam à São Paulo, em maio
de 1900, os bondes elétricos que transfiguravam a paisagem
da cidade e enchiam os jornais de anúncios, em que se
incluiam programas elegantes como visitas ao Clube
Trianon. De quinze em quinze minutos, havia bondes para
a Paulista, anunciava o Diário Popular. Em 1903, iniciavam-
se as obras de construção do Teatro Municipal, dirigidas
por Ramos de Azevedo, Domício e Claudio Rossi. Quando
foi inaugurado, em 1911, disse Aureliano Leite que o Teatro
Municipal era considerado o edifício mais importante de
todo o Estado. “Sobranceiro no vale do Anhangabaú, êle
se destacava esplêndidamente, visto do viaduto do Chá ou
da rua Líbero Badaró, com o parque emoldurando-lhe uma
das fachadas”.

A pintura decorativa desse teatro esteve a cargo de
Oscar Pereira da Silva, “a quem se devem as três telas que
ocupam o centro do teto, no salão de festas e também de
Moselli Pusello, de Giusepe Pangella e de Sebastião
Sparapani. Antes, Almeida Júnior pintara nos forros internos
da Catedral da Sé, então restaurada, painéis representando
Nossa Senhora, na Capela-Mor, e a conversão do padroeiro
São Paulo no corpo do edifício.

O interesse pelas artes plásticas traduziu-se pela
instalação, em 1911, da Pinacoteca do Estado. Nada, porém,
fascinava as multidões mais que o cinema. Salas de exibição
disseminavam-se por todos os cantos da cidade e, diante
das bilheterias, filas intermináveis de pessoas bem
arrumadas, muito bem vestidas e penteadas, aguardavam,
ansiosas, o instante de entrarem na sala.

Com o início do século XX, já se consolidava o jeito



TEMA 132

apressado de viver em São Paulo. As mudanças que se
operavam no estilo de vida de grandes cidades brasileiras
como São Paulo e Rio de Janeiro provocavam polêmicas.
Em 1909, o cronista João do Rio escrevia:

“Já nada se faz com tempo. Agora faz-se tudo
por falta de tempo. Todas as descobertas de
há vinte anos à esta parte, tendem a apressar
os fatos da vida. O automovel, essa delícia,
e o fonógrafo, esse tormento, encurtando a
distância e guardando as vozes para não se
perder tempo, são bem os símbolos da
época.”

O cronista ironizava a nova espécie humana que surgia,
e a que classificava de “homus cinematograficus”, e comparando
este com o homem do século passado dizia que, no seu jeito
apressado de agir, realizava em dois meses mais do que seu
antecessor conseguia realizar em dez anos. Descrevia a nova
espécie da seguinte maneira:

 “Nós somos uma delirante sucessão de fitas
cinematográficas. Em meia hora de sessão
tem-se um espetáculo multiforme e
assustador cujo título geral é: ‘Precisamos
acabar depressa’. O homem-cinematográfico
acorda pela manhã desejando acabar com
várias coisas e deita-se à noite pretendendo
acabar com outras tantas. É impossível falar
dez minutos com qualquer ser vivo sem ter
a sensação de que ele vai acabar alguma
coisa. O escritor vai acabar o livro, o repórter
vai acabar com o segredo de uma notícia, o
financeiro vai acabar com a operação, (...)”.
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Inquietava-se com as alterações que se introduziam
nas noções de tempo, comparadas ao “bom tempo de
antanho em que os nossos avós, sem relógios assegurados,
sem a pressa de acabar, nos preparavam esse tempo
vertiginoso.” Na vertígem desse novo tempo, João do Rio
antevia desilusões e catástrofes:

“Uns acabam pensando que encheram o tem-
po, que o mataram de vez. Outros desespera-
dos vão para o hospício ou para os cemitérios.
A corrida continua. E o Tempo também, o
Tempo insensível e incomensurável, o Tempo
infinito para o qual todo o esforço é inútil, o
Tempo que não acaba nunca! É satanicamente
doloroso. Mas que fazer?”

Monteiro Lobato, anos mais tarde, investiria contra
os que tinham saudade do passado: “para eles o homem é
a corrupção do macaco; o automóvel é a corrupção do
carro de boi; o telefone é a corrupção do moço de
recados.” Em seu texto A influência americana, Lobato tece
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louvores à tecnologia desenvolvida pelos norte-americanos,
dizendo:

“Se a cidade funciona, isso o deve ao
engenho do povo que lhe deu o presente
máximo: a velocidade. A velocidade no
transporte da carga, a velocidade no
transporte do pensamento. E que lhe dá,
com os maravilhosos espetáculos da arte
muda, uma lição de moral, que se fora
aceita, tiraria ao Rio o seu aspecto de
açougue do crime passional.”

Referia-se ao caráter lúdico do cinema norte-
americano, com o lirismo de suas histórias de amor, suas
belíssimas atrizes e confessa seu próprio deslumbramento
“com o encanto da sereia de olhos de gata que é a Gloria
Swanson”, chegando ao ponto de colocar o próprio cinema
da época como elemento positivo de influência no com-
portamento agressivo de segmentos da população. Exal-
ta, com ironia e bom humor o cotidiano urbano dos pas-
sadistas, que assacavam contra os Estados Unidos,
ressaltando a influência que já sofriam, no seu dia-a-dia,
com o advento da tecnologia norte-americana difundida no
país: “No dia em que mo apresentaram estava ele num bar
a sorver regaladamente um ‘ice cream soda’, muito bem
posto em seu terno de Palm Beach. Viera da Tijuca de
bonde, estivera no escritório a ditar cartas à datilógrafa,
tinha falado três vezes ao telefone e dado um pulo ao
Leblon, numa Buick de praça, para concluir um negócio.
Depois do ‘ice’ iria ao Capitólio ver a Gloria Swanson na
Folia. O ‘ice’ refrescou-lhe as tripas; o terno de Palm Beach
tornou-lhe suportável o peso do calor; o bonde o trouxera
da Tijuca em trinta minutos por três tostões; as cartas feitas
numa Remington impediram que sua má letra fosse dar
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orígem a atrapalhações comerciais; as telefonadas
pouparam-lhe uma trabalheira insana; a Buick permitiu-lhe
voar agradavelmente até o Leblon em minutos; o cinema ia
fechar o seu dia com uma complexa e deleitosa impressão
de arte e beleza.”

Em 1912, a cidade de São Paulo contava com quarenta
e cinco cinemas. Os programas cinematográficos versavam
sobre vistas da cidade, inaugurações, festas
comemorativas, eventos esportivos. Filmes trazidos pela
Pathé Filmes e exibidos em 1907, eram entre outros “Criada
Relaxada”, “Cão Justiceiro”, “Herança Difícil”. Em 1911, os
jornais registravam a apresentação de filmes da Biograph,
ligada à Trust, controlada por Thomas Edison.

A Companhia Cinematográfica Brasileira tinha
exclusividade, para todo o país, do sistema colorido da Pathé
Frères, que era francesa. Esse sistema era conhecido como
Pathécolor, e concorria com vantagem com o inglês
Kinemacolor, que exigia, para exibição, projetores especiais
e adaptações cromáticas.

A Companhia Cinematográfica Brasileira que
representava a Pathé, distribuindo, vendendo e alugando
filmes, dispunha, em 1913, de importante rede de cinemas
em que se incluiam, em São Paulo, os cinemas Iris, Bijou,
Radium, Teatro Rio Branco, Pavilhão Campos Elísios, Smart,
Ideal, Teatro Colombo, Marconi e Pathé Palace. Em 1913, o
Pathé Palace, situado na Praça João Mendes, era o mais
luxuoso dos cinemas, com sessões diárias. Nessa época,
artistas populares, em São Paulo, eram Max Linder, André
Deed e Bigodinho (Charles Prince) - período em que o gosto
pela comédia era muito acentuado.

Outros cinemas foram considerados luxuosos, como
os cines República (na Praça da República), o Royal (na
Rua Sebastião Pereira) e o Paramount (na Avenida
Brigadeiro Luís Antonio). Além de luxuoso e confortável, o
Paramount tornou-se, em 1929, o pioneiro do cinema falado
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em São Paulo. Mas o luxo era sempre transitório, a todo
instante novas salas surgiam, no centro, generalizando-se
sessões corridas do meio dia à meia noite. Nos bairros
também  crescia o número de cinemas: nos anos cinqüenta
com população equivalente a cerca de um terço da atual,
São Paulo contava com mais de 400 cinemas, com salas
imensas, que viviam lotadas.

No final dos anos vinte, ao longo dos anos trinta, foi
muito prestigiado o Cine Santa Helena, localizado em
luxuoso prédio, predominantemente art-nouveau, situado
na Praça da Sé. Decadente, funcionou até ao longo dos
anos sessenta, quando ocorreu sua demolição para ceder
espaço à construção do Metrô de São Paulo.

Um dos mais belos cinemas paulistanos foi o Cine
Rosário, inaugurado em 1929. “Primeira sala paulistana a
ter poltronas estofadas, o Rosário caracterizou-se pelo fato
de nunca ter exibido fitas em programas duplos. As portas
eram de cristal; o revestimento de mármore de carrara. A
decoração incluía pó de ouro, púrpura e bronze. Um
exemplo era o teto de estuque, trabalhado a ouro de onde
desciam diversos pendentes. As paredes eram todas
forradas de espelhos. Os assentos, em estilo Luís XV,
possibilitavam a leitura confortável de jornais e revistas
estrangeiros, conforme registrou o jornal O Estado de São
Paulo, em sua edição de 13 de outubro de 1995.

A revista “A Cigarra” documentou com fotos este belo
cinema, que funcionava no térreo do Edifício Martinelli, ao
lado de Largo São Bento e contou, na sua inauguração,
com a presença do Príncipe de Gales, que visitava o país.
Considerado cartão postal da cidade nos anos trinta, esse
cinema funcionou até 1955, tendo sido reconhecido como
um marco de luxo do centro velho, ao lado de cinemas
como o Ipiranga e o Marrocos.

Com suas portas de cristal e teto com ouro, cenário
de contos-de-fada o esplendor desse cinema refletia a magia
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e o brilho de Hollywood com seu star system que enchiam
as telas do mundo todo com figuras humanas tão
extraordinariamente perfeitas  que ficava difícil delimitar as
zonas do real e do imaginário, da verdade e da ficção. O
escritor Ignácio de Loyola Brandão foi, também, presa desse
encantamento:

 “Que lugar mágico era aquele, onde todas
as  pessoas  tinham dentes brancos,
branquissimos, luminosos, brilhantes? Não
havia uma só cárie, uma obturação, um
dente encavalado. Os dentistas de
Hollywood eram feiticeiros, faziam milagres
nas bocas. Ou,  então, quem  quer  que
nascesse naquela terra era privilegiado,
semideus, príncipe.”

O cinema seduzia as massas que se auto-seduziam
na cidade sedutora. São Paulo era um imã, atraindo gente
de todos os cantos do país e do mundo. Não parava de
crescer, verticalizar-se e difundir para o país o modelo da
verticalização construtiva como símbolo de progresso e
modernidade. São Paulo, porém, não crescia só para alto,
crescia para os lados; os vazios urbanos foram se
preenchendo, estruturando a Grande São Paulo.

O processo de estruturação da Grande São Paulo,
com o crescimento dos subúrbios e arredores através de
intenso retalhamento do solo, configura-se basicamente a
partir do primeiro quartel do século XX. É, contudo, a partir
1940 que ocorreu o que Jurgen Richard Langebuch (1971)
chamou de “metropolização recente”. Esse crescimento
materializou-se através de três processos:

  I - Compactação da área edificada.



TEMA 138

 II - Expansão da área edificada sobre porções dos
arredores que não tinham conhecido um
desenvolvimento urbano expressivo.

III - Expansão da área edificada sobre porções dos
arredores significativamente suburbanizados,
compreendendo a absorção territorial de
numerosos núcleos suburbanos.

Entre 1915 e 1940, iniciara-se a metropolização. “O
desenvolvimento de subúrbios residenciais anteriormente
apenas incipiente, agora se inicia de modo amplo, e ganha
corpo”, ao mesmo tempo em que se acelerava a
industrialização suburbana, registrou Langebuch. A ferrovia,
na época o melhor meio de transporte de carga e de
passageiros, comandava o processo de industrialização
suburbana. A partir de 1940, a circulação rodoviária passou
a apoiar de forma crescente o desenvolvimento suburbano
enquanto a maioria dos núcleos urbanos fundia-se, através
de loteamentos e ocupação das áreas intermediárias vazias.
O crescimento vertical da cidade passou a ser intenso em
várias partes, inclusive nos subúrbios, conferindo à São
Paulo feição própria, dinâmica, compacta e contínua. Essa
continuidade na verticalização acabou por atribuir a Sâo
Paulo uma característica distinta de Nova York, onde os
altos edifícios concentram-se em Manhattan.

Metrópole superedificada, São Paulo virou “esfinge
de cimento e aluminio”,  como disse, no poema, Allen
Ginsberg. Embora não falasse sobre São Paulo é como se
fosse, porque há reconhecido mistério e fascínio nas
grandes cidades, no movimento, na multidão, como
registrou Edgar Allan Poe:

“ Era  uma  das  artérias principais da cidade e
regurgitava de gente durante todo o dia. Mas,
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ao  se  aproximar o anoitecer,  a  multidão
engrossou   e, quando  as  lâmpadas  se
acenderam, duas   densas  e  contínuas   ondas
de passantes  desfilavam  pela porta. Naquele
momento  particular  do  fim  do dia eu nunca
me encontrara em situação similar e, por isso,
o mar tumultuoso de cabeças humanas
enchiam-me de uma emoção deliciosamente
inédita”.

Como Allan Poe, também Guilherme de Almeida
olhava a multidão “com minucioso interesse, as inúmeras
variedades de figuras, traje, ar, porte, semblante e expressão
fisionômica”, que viviam em São Paulo (Cosmópolis:1962):

“O homem carregava um sorriso para si
mesmo: como um pensamento. Não via
ninguém, ninguém o via. Ia, apenas ia (...) E
atrás dele, e na frente dêle e com êle, e
como êle iam outros e outros panos prêtos:
iam, apenas iam, mais iam sempre, como
uma porção de destinos, direitos e devagar,
cheios de sorrisos para si mesmos, como
pensamentos; sem ver ninguém, ninguém
os vendo (...) Homens diferentes e
indiferentes. Sírios alourados de Beirute, de
Damasco (...) árabes morenos regougando
a sua linguagem de consoantes secas (...)
Egipcios sutis, laboriosos, com uma
esperteza de fellah no andar ...”

A cidade é expressão material das infinitas
possibilidades trazidas pelo progresso: espaço que
engendrou novas maneiras de sentir, olhar, perceber, viver.
Ali, como diz Baudelaire, a “população se mata esperando
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as maravilhas a que o mundo lhe parece dar direito; sente
correr sangue purpúreo em suas veias e lança um longo
olhar carregado de tristezas, para a luz do sol e para a
sombra dos grandes parques”.

A sedução é grande. Sabe-se que a cidade encerra
perigo, todos querem salvar-se, mas a ameaça iminente do
risco não inibe um passo, um gesto. O encanto da cidade
se impõe, de início como presença abstrata, depois como
força concreta. A cidade é sedução e desejo: palco da
modernidade.

Rolos de fumaça, máquinas velozes, multidão
compacta: o observador encantado admira o pulsar
incessante da cidade, e quer incorporá-la a si, para integrar-
se no esfusiante progresso que ela prenuncia, como espaço
da modernidade. O poeta modernista Menotti Del Picchia
queria que a cidade atropelasse o bucolismo parnasiano,
para introduzir vigor urbano à nova poesia:

“Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos,
reivindicações obreiras, idealismos, motores,
chaminés de fábricas, sangue, velocidade,
sonho, na nossa arte. E que o rufo de um
automovel (...) espante da poesia o último
deus homérico, que ficou anacronicamente
a sonhar na era do Jazz-band e do cinema,
com a flauta dos pastores de Arcádia ...”.

“Na era do cinema”, expressão da modernidade na
poesia de Menotti del Picchia, o cinema engendrou nova
poesia, onde o homem urbano esperava tudo o que o
“mundo moderno”, revelado pela nova cultura tinha a lhe
oferecer: ou seja a felicidade. A promessa sedutora estava
ali nas ruas, nos cartazes dos cinemas. Acessível a todos,
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a felicidade.
Nem tudo, porém, é fácil na cidade. Pelo contrário.

Na metrópole, o caminho tem de ser aberto a golpes de
faca: o que pressupõe, como diz Marshall Berman (1986),
corpos animais retalhados, devorados. Viver é dificil, como
demonstra Guilherme de Almeida falando sobre São Paulo:

“O trabalho e o descanso em promiscuidade.
Trabalho nas  sapatarias, nas fábricas  de sandálias
e alpercatas,  com  seu cheiro adstringente de
tanino e seu chio  fino de roldanas  e  polias de
couro. Descanso nos cafés abarrotados de
grupos imóveis olhando das portas, ou bebendo
a sua aguardente...”

Sobre São Paulo também falou Alcântara Machado,
tendo o cuidado de reproduzir o ritmo frenético da vida
urbana com os elementos que o compõem: o motor, o
carro, o transporte coletivo, como o bonde na época, o
burburinho, o tumulto, a aglomeração humana, as
massas de transeúntes, a algazarra, o caráter efêmero
das ruas, o futebol, a forte presença italiana na cidade,
as canções napolitanas, o confronto das torcidas do
Palestra Itália (Palmeiras) e do Corinthians, registrando
ainda o grito de guerra da torcida corinthiana no final
dos anos vinte:

Aleguá - guá - guá
Aleguá - guá - guá

hurra! hurra! Corinthians!

Alcântara Machado conta a história de Gaetaninho já
revelando a influência do cinema no seu modo de narrar:
os fatos são ordenados em imagens, passam ao leitor a
nítida impressão de estar “vendo” um filme, no decorrer do
ato de leitura. Os acontecimentos se sucedem,
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simultaneamente, como nos fotogramas de um filme. A
fragmentação da narrativa se equiparada à fragmentação
da intriga no cinema (fotomontagem) poderia ser chamada
de cenas-fragmentos. Nessa obra ele também consegue
uma comunhão com o tempo histórico, a cidade e o cinema.

As perversões também estão ali, são os preconceitos
raciais e nacionais, eufemizados, as mágoas do dia-a-dia, o
trabalho pesado, os sonhos impossíveis, a morte. Mas,
acima das perdas, as luzes da cidade fascinam. O que falta,
o cinema põe-repõe. Concretiza o mito de Narciso, que
tendo perdido a irmã gêmea resignou-se à sua falta através
de um atraente engano que o confortava no seu desgosto.
Mesmo sabendo que não era a irmã a quem via nas águas,
adquiriu o hábito de mirar-se nas fontes.

A memória é luta contra a morte; na cidade, resiste
contra a tecnologia que arquiva o passado, para ressaltar o
novo, fazendo apologia do existente. Na cidade, sucedem-
se as ruínas de tudo que o novo tenta soterrar, enfrentando
sempre a resistência da memória:

“Novos palácios, pedras, velhos subúrbios,
tablados, tudo para mim se transforma em
alegoria e mais do que as rochas pesam em
mim as mais caras lembranças”.

Se o autor desse poema, Baudelaire, refletia sobre
Paris e seus mistérios, onde se decantavam as mais novas
e típicas realizações materiais e espirituais da sociedade
moderna, quem falou sobre São Paulo foi Guilherme de
Almeida, descrevendo os vários povos, que, em busca de
novas condições de vida e trabalho, formam seu povo,
transformando em poesia seu caráter cosmopolita:

“Rosa-dos-Ventos.  Alto  da  Moóca. É aqui em cima
que  moram  todos os ventos de São Paulo. Rua do
Oratório: que não é rua e não tem nenhum  oratório.
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Uma subida alongada, cansada, arrastada. Vai, não vai
... Em segunda: não vai. Em primeira: vai. Foi. Pronto!
O bairro húngaro de São Paulo. (...) E passam casas.
Pequenas. Pequeníssimas. Terrenos de seis metros
por trinta. Construídas lá no fundo. Apenas  o  essencial:
cozinha e quarto (cozinha, principalmente). Aqui, na
frente,  jardinzinho ...”
                         (10 de março de 1929)

“E o auto passou rente da sobrecasaca larga. E a
sobrecasaca foi se afinando de perfil, para alargar-
se de novo, logo depois, vista de frente. Cara a cara
com a primeira cara do ghetto paulistano. Cara? -
Barba: barba e nariz. O primeiro Judeu. Andava com
um vagar digno da sua sobrecasaca”
                                           (31 de março de 1929)

“Tudo  confuso. Esthônia   (com “h”?) ... Lettônia  (com
“tt”?)... Lituânia  (...)  tudo confuso. E a confusão escura
da minha  geografia caminha comigo, no  lusco-fusco
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de um crepúsculo dúbio,  pelos barulhos da Rua
Guaicurus, caminho de Vila Anastácio.”
                                             (7 de abril de 1929)

“Aqui, onde começa e acaba o Japão de São Paulo.
Começa e acaba de repente. Porque é pequeno,
pequenino, pequenininho este Japão: e assim são todos
os Japões possíveis. Concentração absoluta: Rua Conde
de Sarzedas, tôdas de casas sem fisionomia como as
caras da multidão ...”
                  (17 de março de 1929)

Falando sobre a Mooca, o Bom Retiro, a Vila Zelina, a
Liberdade e sobre tantos outros bairros, Guilherme de
Almeida fez uma colagem, mostrando os vários rostos da
cidade, sua heterogeneidade social, onde até uma linguagem
nova se criou e foi registrada por Juó Bananére (pseudônimo
de Marcondes Machado), autor de La divina increnca. Juó
registrou a fala paulistana da época, em que se misturavam
o dialeto caipira e termos e construções arrevesadas de
estrangeiros, em especial italianos, onde o produto final
reproduzia várias línguas mal faladas que, no entanto,
atingiam magnífica expressividade, bem ao gosto dos
modernistas. O caráter sedutor de tantas falas e de tantas
faces encontra-se em São Paulo, onde se incluem, na sua
paisagem humana, cortiços, favelas, biscateiros, mendigos,
ladrões, bêbados, escroques. São Paulo, cheia de
contrastes já foi definida como “Belíndia” uma soma de
Bélgica, na riqueza, e India na miséria. Dizem que contém
dentro de si uma Suíça e uma Biafra, que se confrontam
todos os dias, que se negam e se complementam ...

São Paulo, apelidada “Sampa” pelo baiano Caetano
Veloso, já foi vista por muitos olhares, lembrada em muitas
memórias, sempre instigando, dividindo, alertando,
seduzindo. Estrela, ela própria, de tantas músicas e de tantos
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filmes nacionais, São Paulo de tantos cinemas ajudou
também a recontar a história hollywoodiana da indústria da
sedução e do engano, que estabelecia uma síntese do
onírico com o real para transmitir, de forma ritualizada, o
otimismo messiânico da conquista da felicidade.

O escritor João Antonio fala do ritual que envolvia o
cinema na cidade de São Paulo, que, então, lhe parecia tão
mágica como um filme:

“Entrar no cine Santa Cecília tinha um peso
de gravidade igual ao clima gótico de uma
igreja católica às seis da tarde (...) O Santa
Cecília ficava bem na curva dos bondes que
desciam a Praça Marechal Deodoro para
pegar, na volada, os lados do Pacaembu,
cortar flechando, ganhar a Igreja das
Perdizes e descer, em ponto nove, a Avenida
Água Branca, cantando nos trilhos. Havia um
quê mágico para um passeador naqueles
cantões de Santa Cecilia e Barra Funda ...”

O Cine Santa Cecília também ficou na memória de
Marcos Rey:

“A matinê não tinha o tamanho duma tela; era
todo o cinema, o imenso e rococozíssimo
Santa Cecília, o Santa, para nós, com sua
tumultuosa sala de espera, sua escadaria de
mármore, que levava ao balcão e os compridos
corredores acarpetado da platéia ...”

Na memória da cidade feita de taipa, dor, pedra, ruínas
e metáforas, persistem, também, as lembranças do cinema,
ponte misteriosa que unia personagens e es pectadores
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num jogo de sedução, onde conforme diz Baudrilhard
citando Descombes: “a pessoa seduzida encontra no  que
a seduz, o único objeto de sua fascinação, a saber, seu
próprio ser todo feito de encanto e sedução, a imagem
amável de si mesmo...” Ao se entregarem à contemplação
da obra fílmica, contemplando seu próprio sonho
materializado, muitos moldaram seu próprio comportamento,
a partir da tela, moldando o comportamento da cidade, que
os moldava. Como registrou no poema, falando sobre a
cidade e o cinema, a escritora Renata Pallotini:

Cinema São Paulo
...........................................................

domingos e fitas-em-série
Às treze horas e trinta
A rua ficava comprida

as crianças ficavam em fila
..........................................................

Cinema São Paulo.
Alí eu tinha nascido

aquela era a minha cidade
aquilo era o meu esquema
continuado e sempre novo

repetido e esperado
a verdade era na tela

     ...........................................................
(Renata Pallotini)(Renata Pallotini)(Renata Pallotini)(Renata Pallotini)(Renata Pallotini)
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