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RESUMO A obra de Alcântara Machado ilustra adequadamente o fenô-
meno geracional do Modernismo em São Paulo, preocupada com os
problemas e costumes da cidade grande, é eminentemente paulistana,
tendo como núcleo temático aspectos do “presente” histórico, revelan-
do uma posição política e cultural antipassadista, voltada contra o ethos
rural. Ligado por relações pessoais ao grupo de escritores da “fase he-
róica” do movimento, participou decididamente do processo de renova-
ção artística que, singularmente, se iniciou em São Paulo atrelado às
problemáticas sociais urbanas decorrentes da industrialização, que se
fez acompanhar também de um forte fluxo imigratório de diversas partes
do mundo, aparecendo para alguns autores como um movimento de
reação ao arcaísmo da realidade brasileira, que se mantinha até então
sob os alicerces de suas antigas instituições agrárias, de suas tradições
rurais e atrelada ainda a um modo de vida essencialmente colonial, pa-
ternalista, conservador.

ABSTRACT Alcântara Machado in his work is very much concern with
the problems and costumes of São Paulo city. He has a modern perspec-
tive of view. His work express the contradictions of the industrialization
and the migration to the urban centers in Brazil that was more conected
to the agrarian tradition.
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O modernismo — movimento de renovação estética surgido na Eu-
ropa que buscou soluções inovadoras para a arte na expressão de um
mundo fragmentado, industrializado, marcado pela velocidade, pelo
automóvel, pela máquina, e, principalmente, vivendo o caos e a destrui-
ção proporcionados pelas duas grandes guerras mundiais que ocorre-
ram na primeira metade deste século — tem os primeiros traços de seu
aparecimento para nós na década de 20, em São Paulo, onde assume
aspectos muito peculiares na discussão e definição dos valores e postu-
ras que o Brasil deve assumir em face de seu próprio processo de mo-
dernização e formação de uma identidade nacional.

O modernismo surge em São Paulo atrelado às problemáticas soci-
ais urbanas decorrentes da industrialização, que aqui se fez acompa-
nhar também de um forte fluxo imigratório de diversas partes do mundo,
e aparece para alguns autores como um movimento de reação ao arca-
ísmo da realidade brasileira, que se mantinha até então sob os alicerces
de suas antigas instituições agrárias, de suas tradições rurais e atrelada
ainda a um modo de vida essencialmente colonial, paternalista, conser-
vador. A despeito da sua amplitude nacional, o Modernismo limitou-se
inicialmente em seu conteúdo particular a uma unidade de tempo, lugar
e ação e, conseqüentemente, de visão da realidade. A eclosão do movi-
mento, considerando-se as suas características urbanas e sociais, liga-
das à industrialização do país, só poderia ocorrer vinculada ao universo
paulistano e à sua problemática específica.

A obra de Alcântara Machado ilustra adequadamente o fenômeno
geracional do Modernismo em São Paulo, preocupada com os proble-
mas e costumes da cidade grande, é eminentemente paulistana, tendo
como núcleo temático aspectos do “presente” histórico, revelando uma
posição política e cultural antipassadista, voltada contra o ethos rural.
Ligado por relações pessoais ao grupo de escritores da “fase heróica”
do movimento, participou decididamente do processo de renovação ar-
tística que, singularmente, se iniciou em São Paulo.

Fundamentalmente, a década de 20 assinalou o aguçamento de dois
impulsos opostos, um urbano e cosmopolita e outro rural e regionalista,
respondendo ambos, no plano literário, pela ficção das grandes cida-
des do Centro-Sul do país e pela regional, particularmente do Nordeste.
Como fenômeno cultural e estético ligado aos problemas da vida urba-
na, o Modernismo em São Paulo aliava-se aos interesses da cidade,
trazendo uma nova concepção da vida, a despeito de incorporar, de
maneira diferenciada, uma literatura também regionalista, ora visando a
fixação de aspectos da vida e da linguagem caboclas (Os Caboclos de
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Waldormiro Silveira), ora com o sentido de denúncia social (Urupês, de
Monteiro Lobato) e também como derradeira exaltação do sertanejo pau-
lista (Juca Mulato, de Menotti del Picchia).1

A oposição recíproca entre o Modernismo de São Paulo e o regiona-
lismo literário, e a conseqüente negação, da parte do primeiro, dos mo-
mentos constitutivos da sociedade tradicional, a célebre “trindade étni-
ca”, que o historicismo regionalista buscava valorizar. Em dado momen-
to essa atitude é praticamente unânime no grupo paulista. Oswald de
Andrade fala da “metrópole cosmopolita”— “evoluída de século em cin-
qüenta anos de ‘entradas’ comovidas, onde se debatem, para amálga-
mas finais, canções de todos os idiomas, êxtases de todos os passados,
generosidades e ímpetos de todas as migrações”, e Menotti del Picchia
transmite a imagem grandiosa e apologética da cidade: “São Paulo é
hoje uma metrópole febril, milionária, impressionantemente enorme”, onde
“as emoções de todas as raças e tipos de todos os povos agitam uma
das vidas sociais mais violentas e gloriosas do universo”. E conclui, afir-
mando que “a raça brasileira” advirá do processo em que entram “todas
as universais virtudes positivas dos povos imigrantes como a força de
adaptação, ânsia de inédito, instinto de conquista. Essa, sim, será a raça
brasileira”2

Assim, o universo histórico e ficcional de Antônio de Alcântara Ma-
chado surge perfeitamente delineado. O leitmotiv desse universo é a
imigração, correlata ao fenômeno da mobilidade social e espacial. Te-
maticamente a imigração se insere como algo novo na ficção brasileira e
constitui inegável conquista do Modernismo. A característica predomi-
nante de paulistanidade da obra de Alcântara Machado encontra plena
justificativa. Dentre os autores que descreveram o fenômeno, através da
arte narrativa, foi o nosso Alcântara que soube com maior propriedade
documentar o drama da imigração.

Inicialmente, Alcântara Machado escolheu a técnica documental para
a reprodução ou recriação do universo urbano paulista. Não se tratava,
porém, de uma imposição decorrente do tema de suas narrativas, pois
nosso autor tinha uma concepção definida e definitiva acerca da literatu-
ra, especificamente da novelística, a qual, pela sua própria natureza “pro-
saica”, não poderia continuar dentro da solução “poética”. A própria
concepção de realidade implica na forma pela qual o narrador vive e
transmite as sensações. É que na literatura com preocupação documen-
tal exige-se do narrador a observação direta. Aliás, toda arte realista
repousa na observação direta do que está próximo e é cotidiano, isto é,

1 MACHADO, Luís Geraldo Toledo. Antônio de Alcântara Machado e o Modernismo. Tese de Doutoramento,
Literatura Brasileira. FFLCH/USP,1967, p.73.

2 Apud — BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo Brasileiro. Antecedentes da Semana de Arte Moder-
na. São Paulo: Edição Saraiva,1958.
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do drama do homem comum e da realidade factual. Opõe-se, portanto,
à literatura em que predomina a realidade supra-sensível, ainda que uma
obra “subjetiva” possa ser reconhecida como documento autêntico do
interior transcendente de seres humanos e reflita os contornos sociais
de uma época.3  A intenção de reproduzir a vida em um dado contexto
histórico-social levou a ficção documental não só a aproximar-se da
matéria jornalística quanto ao fundo, forma e estilo, mas a retirar dela os
elementos básicos de sua própria realização.

O inusitado da técnica criadora de Alcântara Machado, ligando sua
literatura ao cinema e ao envolvimento jornalístico, marca uma aborda-
gem nova que busca apreender, de maneira imediata, a realidade da
vida, como se ela fosse um aglomerado de fatos isolados, formando um
verdadeiro mosaico de situações. As obras de Alcântara Machado apre-
sentam, do gênero que se definiu no Modernismo, a característica bási-
ca de ligação com a atualidade, com fatos da época, captando instantâ-
neos da vida da cidade de São Paulo, além de registrarem outros aspec-
tos de interesse pessoal do escritor — leitor inveterado dos jornais que
lhe ofereciam farto alimento para seu gosto pelo imprevisto, pelo pitores-
co, daqui ou de fora, e que a euforia da expansão das agências de
notícias americanas apresentava diariamente.

Paradoxalmente, no registro do momentâneo, o que em princípio seria
perecível, representado pela informação em si, as minicrônicas fixam no
intemporal — a cidade que se perdeu. Daí o valor documental que para
nós assumem. E tem mais: para o escritor o exercício dessa tarefa quase
cotidiana de observar e registrar a vida da cidade preparou a criação
futura, ficcional, pois todas as suas obras dos anos 20, — excetuando
Pathé-Baby — tiveram nestes instantâneos da vida de São Paulo da épo-
ca, o primeiro esboço de sua ambientação, quanto aos tipos humanos
ou cenários: nesta fase o futuro escritor acumula dados de observação,
que utilizará.

Ultrapassando o mero intuito informativo, esta matéria se tinge de
matizes de ironia e humor — marca pessoal, da subjetividade do escritor
— mais uma peculiaridade que acentua sua natureza, como exercício
de crônica. Embora de difícil definição, a crônica associa com freqüên-
cia a informação com a subjetividade — daí seu caráter ambíguo, parti-
cipando do âmbito jornalístico e do literário.

A literatura reportagem de Alcântara Machado é composta por his-
tórias miúdas, de gente pequena e grande, que vão formando o painel
em que fica retratada a modernidade ítalo-paulistana, na moldura mítica
e contraditória de São Paulo. Todos os personagens eram construídos

3  MACHADO, Luís Geraldo Toledo. Op. cit., pp .89-90.
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ainda, a partir de difusas características de mistura e de hibridismo: os
ricos e remediados imigrantes e nacionais, os funcionários públicos,
comendadores, as costureirinhas ítalo-paulistanas, os vendedores am-
bulantes, figurões da política, arrivistas, industriais italianos, libaneses,
imigrantes negros, italianos e espanhóis, os mascates sírio-libaneses, os
negros, brancos pobres e remediados. Enfim, uma humanidade vasta e
variada que terminava em sobreviver numa cidade meio híbrida, a meio
caminho do rural e do urbano, a cidade feita de intimismo provinciano e
cosmopolitismo agressivo.

“Têm razão os nossos paulistas que se estão lançando mais ousa-
damente que nunca, na corrente renovadora da língua. (...) A lite-
ratura moderna reage sobretudo contra o bonito, o enfeitado, con-
tra o retórico, o acadêmico, o parnasiano. (...) Dois nomes de fren-
te a que me refiro são os Srs. Mário de Andrade e António de Al-
cântara Machado (...) O Sr. Alcântara Machado nunca se perde. O
que tem a dizer diz logo. E vai direto ao que conta. (...) Os contos
do Sr. Alcântara Machado são imagens do São Paulo de hoje, da
italianização da raça sobretudo. Há quadros admiráveis literaria-
mente, como a partida de futebol. E a morte de Gaetaninho é uma
pequena obra-prima, não hesito em dizê-lo” 4

O primeiro traço a se ressaltar no cronista da vida cotidiana da cida-
de, é que ele captou mais que os outros, a impossibilidade de retratar a
sociedade paulistana naquele momento em que ela vivenciava o calde-
amento e a ebulição social e cultural. São Paulo vivia numa impressio-
nante impossibilidade, e, a maior delas era a impossibilidade do seu
próprio retrato. É significante que este autor tenha escolhido a lingua-
gem telegráfica e a rapidez da frase curta como a manifestação básica
para a dimensão da maré de fragmentação e do caos social paulista nas
duas primeiras décadas do século. Parece que adivinhava que, para
escrever a crônica de São Paulo, tinha que exercitar-se na linguagem do
efêmero, do contingente e do circunstancial, sugerindo um horizonte plu-
ral, segmentando a unidade literária, insistindo no chulo exercício de
apenas balbuciar a identidade da cidade.

A questão chave para esse cronista de ocasião, seria afinal a mes-
ma dos outros escritores pré-modernistas,5  jornalistas obscuros ou ma-
carrônicos, entre eles Juó Bananere, Sílvio Floreal, José Agudo, entre
outros: como falar de uma cidade em mutação veloz, como captar São

4 LIMA,,,,, Alceu Amoroso in MACHADO, Antônio de Alcântara. Novelas Paulistanas. Rio de Janeiro: Ed. José
Olympio, 1973, p.xIv.
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Paulo que misturava velocidade metropolitana com a lentidão e os rit-
mos rotineiros provincianos? Uma São Paulo cheia de rebarbas, conflitu-
osa, não resolvida, carente de identidade, engraçada, em suma... ma-
carrônica. 6

Como repórter do dia a dia, fica perplexo ao se dar conta de ter
encontrado “bem no centro de uma grande cidade, a construção inédita
de um acampamento de indolência, livre de todas as leis” . Na verdade,
constata ele, surgiram duas São Paulo, frutos da remodelação urbana
da Belle Époque, a “moderna de fachada”, que pretendia ter incorpora-
do a nova norma urbanística, racional e técnica e a outra, o labirinto dos
cortiços, dos casebres, do desemprego compulsório e “livre de todos as
leis”.

O escritor já havia assinalado essa cisão social, considerando-a como
o efeito constitutivo e inerente à nova ordenação republicana. Para ele, o
círculo dos cortiços que cingia a cidade era a “coroa, o laurel daquela
transformação política”. A população miserável e segregada, contudo,
não se limitava àquela dispersa pelas ribanceiras íngremes, nas várzeas
longínquas, uma ou outra parte se impactava pelos meandros escassos
do centro aburguesado, em condições iguais ou piores, nos cortiços,
hotéis baratos e freges, ou como repórter horrorizado testemunhou mul-
tidões que dormiam apinhadas em cômodos sufocantes, com ar estag-
nado do cheiro nauseante dos corpos suados.

Havia uma contradição intrínseca e excludente no “cosmopolitismo
de verniz” da paulicéia dos anos 20, com a riqueza e o caráter suntuoso
dos bairros enriquecidos, acentuados pelas fachadas em arquitetura
eclética, oferecendo um cenário para o desfile ostensivo da nova socie-
dade e instigando a animação do consumo conspícuo, e a paralela dis-
solução dessas condições de vida para os cidadãos menos afortuna-
dos. Essa retração do espaço privado não se dava apenas pela promis-
cuidade, abominação social e mergulho na miséria a que a política urba-
na compelia os grupos carentes, mas sobretudo pelo modo como os
expunha à intromissão abrupta e ameaçadora da autoridade a qualquer
hora e em qualquer lugar.7

Como destaca Alcântara Machado, comprimidos entre seus compa-
nheiros de infortúnio, seus animais domésticos, os percevejos e a polí-
cia, a privacidade para essas pessoas se torna em especial uma fanta-
sia, o privilégio almejado de compartilhar o mundo secreto daqueles que

5 BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira .São Paulo, Cultrix, 1975.
6 SALIBA, Elias Thomé. “A dimensão cômica da vida privada na República” in SEVCENKO, N. (Org). História

da Vida Privada no Brasil vl3. São Paulo: Cia das Letras,1998.
7 SEVCENKO, Nicolau. “A Capital Irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio” in SEVCENKO, N.(Org.). História da

Vida Privada no Brasil República: da Belle Époque à era do rádio. Vol.3 . São Paulo: Cia das Letras, 1998.
pp.544-45
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quebram os valores e as regras da ordem dominante, tendo o cuidado
de manter a aparência das conveniências sociais.

“...Foi (...) o criador de uma prosa por vezes dialetal, entre italia-
na e brasileira, e o seu Gaetaninho é já agora figura clássica para
a nossa galeria de tipos sintéticos, que definem meios sociais e
exprimem grandes porções de gente. (...) Respira a alma de São
Paulo com a deliciosa garoa que lhe envolve as colinas e as tor-
res, e a utilização do material humano que vai recolhendo pela
cidade é sempre feita com amor. Inteligência saudavelmente rea-
lista, sente por instinto o ponto afetado da personagem esquisita
que vai pôr em cena, percebendo-lhe logo a fenda moral que a
singulariza”8

O caso mais notável de como esses mundos paralelos conviviam e
se cruzavam seriam as associações recreativas dançantes multirraciais,
em cujos fundos se processavam rigorosos rituais africanos, sumaria-
mente proibidos nessa época, enquanto nos espaços sociais da frente
essas danças recebiam uma versão mais diluída, para o grande consu-
mo, que viria a ser comercializada como o samba paulista. Assim, por
meio do maxixe e do samba, de apresentações teatrais, e mais tarde do
cinema e da indústria fonográfica, os cidadãos pobres tinham acesso
parcial à privacidade do lar dos mais abastados e estes, por sua vez,
imaginavam estar penetrando no âmbito clandestino à margem da boa
ordem.

“ SAMBA, diz a taboleta da outra orquestra

Maxixe de S .Guido. Delírio de pernas que se cruzam e se esfre-
gam. Giro doido de corpos unidos. Ginástica e desarticulação de
todos os membros. Contorsões. Equilibrismo. Reviravoltas. Na ver-
tigem, no gozo, no espasmo. O respeito humano desaparece. O
próximo não existe. Ninguém tem olhos para o que se passa em
torno. Quem quer beijar, beija. Quem quer bolinar, bolina.

Agora tocam as duas. Tocam tudo, Sem intervalo.”9

No âmbito amplo, internacional, mediante a leitura dos telegramas
do exterior, o que realmente lhe despertava a atenção era o inusitado, o

8 GRIECO, Agrippino in MACHADO, Antônio de Alcântara — Novelas Paulistanas Rio de Janeiro: Ed. José
Olympio, 1973, p.xIv.

9 MACHADO, Antônio de Alcântara. Pathé-baby. São Paulo: ed.fac-similar, Imprensa Oficial, Arquivo do Esta-
do, 1982, p.53.
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pitoresco, dos quais extraía comicidade ligeira, fazendo com freqüência
reflexões que permitiam a aproximação dos fatos de fora com os daqui,
dando o ensejo de criticar também o que é nosso. Por exemplo, ao rela-
tar que na Argentina se facultava aos políticos o direito de dar aulas na
Universidade, não deixa por menos, e fala do analfabetismo vigente en-
tre homens públicos brasileiros, aos quais se deveria facilitar o acesso à
escola, para que se ilustrassem.10

Apesar de utilizar sempre, nestes casos, matéria da imprensa, fica
evidente o aguçado pendor pessoal para a ironia e a crítica sutil e bem
humorada, pronto a localizar aspectos curiosos, pitorescos, sobretudo
no comportamento humano — fato ao qual nos referimos, ao tratarmos
de um hobby que confessava cultivar: o de colecionar, dos jornais, amos-
tras extravagantes, curiosas, da mentalidade brasileira, segundo comenta
em 1927 no rodapé Paulistana.

Oswald de Andrade tinha razão quando disse de Pathé Baby, “...
literatura, esse cinema com cheiro”11 . Enveredando por esse caminho
de aproximação da literatura com o cinema, podemos sentir a obra de
Alcântara Machado como resultante da soma de dois trabalhos: o do
cineasta e o do repórter, pois a criação literária, aí, lembra bem o contá-
gio com a técnica cinematográfica do filme documentário. Não obstante
o autor não haver escrito nada a respeito do cinema (parece que teorica-
mente o cinema não o preocupou), sua obra apresenta estreitas liga-
ções com a técnica cinematográfica: Pathé Baby, escrita em 1926, re-
produz procedimentos técnicos e lingüísticos inspirados no cinema mudo;
Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927, e Laranja da China, de 1928, no
sonoro.

Trata-se, posto isso, de tentar entender e reabilitar um universo urba-
no e popular, candente de vida, tomado por suas inatas contradições e
complexidades decorrentes, também, de inúmeras mudanças que a or-
dem econômica premente da industrialização, da agitação comercial-
financeira e da cafeicultura irão impor, gerando com isso desequilíbrios
estruturais de âmbito social e econômico, bem como subseqüentes aco-
modações e justaposições, ora impostas pela força do porrete e da co-
ação, ora imposta pela, não menos impiedosa, brutal e eficiente propa-
ganda ideológica de cooptação, quer para estimular o consumo e as
diferenciações e desníveis, quer para expor e apresentar uma cidade
em franco desenvolvimento industrial, cravada de conceitos e valores
morais impostos verticalmente e de cima para baixo que, sem dúvida,

10 SUELTO .“A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na Argentina” in Jornal do Co-
mércio, São Paulo, 19 de setembro de 1924.

11 ANDRADE, Oswald de. “ Carta-Oceano”, in MACHADO, Antônio de Alcântara. Pathé Baby. S. Paulo, Hélios,
1926.
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será muito pouco verossímil para a grande massa de desvalidos, imi-
grantes ou não, da cidade de São Paulo.12

Poder-se-á objetar quanto aos resultados da técnica documental
de Alcântara Machado, vazada num estilo irônico, com os riscos da
distorção caricatural dos personagens em favor de idéias preconcei-
tuosas. Com efeito, a fixação sumária de tipos do drama social pau-
listano, em que aparece estereotipado o comportamento de grupos
étnico-sociais, permite generalizações que nem sempre representam
toda a verdade. Contudo, ainda que os protagonistas dos contos se-
jam a imagem simplificada de indivíduos representativos de determi-
nada coletividade, não escapa ao autor, dentro do fenômeno da mo-
bilidade social, o conflito universal entre o sonho e a realidade. Exem-
plo disso é o conto de Gaetaninho13 , onde seu sonho de andar de
automóvel é a projeção do desejo de ascensão do imigrante na Amé-
rica, contido pela realidade social. A viagem de carro é um símbolo
de valor social e a realidade, a frustração da barreira concreta impos-
ta ao sonho.

Ismail Xavier, remontando ao início do cinema no Brasil, ocorrido nas
primeiras décadas deste século, e, analisando a repercussão que even-
tualmente teria no meio intelectual, mormente no movimento modernista,
assim se expressa: “(...) a adesão franca e incisiva ao cinema não era
habitual nos meios intelectuais brasileiros.” Reportando-se às revistas
modernistas, onde buscou encontrar matérias alusivas ao cinema, ainda
afirma: “Na Revista de Antropofagia (S. Paulo 1928/1929), dirigida por
Raul Bopp e Antônio de Alcântara Machado, não temos artigos dedica-
dos ao cinema. Não há adesões incisivas, mas também nenhuma des-
confiança ou crítica.”14

O fato, porém, das obras em estudo se ligarem, na prática, à técnica
cinematográfica, marca, uma vez mais, a adesão a um estilo renovador
e acaba se constituindo num testemunho de sua crença no modernismo.
Com a obra literária, semelhante ao cinema, é uma forma privilegiada de
ser renovador e atual. Não estava no âmbito das preocupações do autor
justificar o modernismo, e nele sua obra, com teorias advindas de onde
quer que fosse. Pelo menos é o que fica claro no que ele escreve em
1926, transcrito, posteriormente, em Cavaquinho e Saxofone: “Selvagens
da América, nosso problema é escrever e nada mais. Depois que ve-
nham as teorias, os postulados, as questões, os alvitres. Por enquanto

12  PINTO, , , , , Maria Inez Machado Borges. “O cinema, tecnologias de comunicação de massa e representações
da São Paulo moderna” in MARTINS, I.L., IOKOI, Z. e MOTTA, R.P.S. História e Cidadania — Anais do XIX
Simpósio Nacional da ANPUH. São Paulo: Humanitas, 1998, pp.355-367.

13 MACHADO, Antônio de Alcântara. “Gaetaninho” in Novelas Paulistanas. Rio de Janeiro: Ed.José Olympio,1973.
14 XAVIER, Ismail. Sétima Arte: um culto moderno. S. Paulo, Ed. Perspectiva, 1978, p. 144.
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só nos cabe fazer prosa e fazer poesia. Muita prosa e muita poesia. O
resto é conversa.”15

Vejamos, como exemplo, a intencionalidade cinematográfica presente
em Pathé Baby. O próprio título da obra já é um elemento denotador
dela, visto que Pathé Baby era o nome dado à máquina filmadora. Signi-
ficativa, ainda, é a forma de apresentação do texto: as páginas iniciais
lembram a abertura de um filme com a apresentação de sua ficha técni-
ca. Em destaque, o nome do autor surge como o de um produtor, sobre
a tela branca:

ANTÓNIO DE ALCÂNTARA MACHADO

Apresenta:

P A T H É

B A B Y

e, embaixo do ecrã, a orquestra inicia suas atividades musicais.

O seu cinema ainda é o cinema mudo, cuja montagem far-se-á atra-
vés de legendas que funcionam como ligação entre os enquadramen-
tos. Além disso, o índice do livro é mais propriamente um programa de
espetáculo do que orientação de páginas, sem deixar, inclusive, de apre-
sentar uma “Overture”, feita por Oswald de Andrade. Apenas alguns
exemplos:

- PARIS, Super especial película de grande metragem

- SEVILHA, Super-produção em 5 partes, com astros e estrelas

- G R A N A D A em primeira exibição.

Cada capítulo irá funcionar, dentro deste esquema, como seqüência
de planos, tomadas de cena que, uma vez justapostos, formam a obra-
filme Pathé Baby.16  Curiosamente, cada capítulo aparece encimado por
um fotograma, ao pé do qual se posta a orquestra, e resume, de alguma
forma, as cenas tomadas ao longo do capítulo-seqüência.17

A obra de Alcântara Machado parece ser um ponto de encontro da
linguagem do cinema e do jornal e que, mescladas, encarregam-se de
compor a obra de arte literária. Enquanto o filme documentário, próximo

15 MACHADO, Antônio de Alcântara. Cavaquinho & Saxofone. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira (So-
los), p. 315.

16 MACHADO, Antônio de Alcântara. Pathé Baby. Edição fax-similar, 1982.
17 OLIVEIRA, Valdevino Soares de. A linguagem de Antônio de Alcântara Machado — Uma vertente modernista.

Dissertação de Mestrado-FFLCH/USP,1980.
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do jornal, pode ser o registro diário da realidade contingente, provisória,
fragmentada, desordenada e arquivável no dia seguinte, o texto literário
não o é. Por que? É o problema da efemeridade do acontecimento em
questão: no jornal, a notícia é perecível, inclassificável e perde sua atua-
lidade no dia seguinte; no texto literário, verossímil, o fato mantém-se por
analogia com o real e se atualiza a todo momento em que é lido. Contu-
do, cinema, jornal e literatura possuem em comum procedimentos de
linguagem. São esses procedimentos que deverão ser estudados nesta
parte do trabalho.

A reportagem jornalística volta-se, apenas, para a apreensão do fato
em si, desnudado de qualquer intenção interpretativa. O que importa é
mostrar o acontecimento tal qual ocorreu, sem floreios nem rodeios, numa
linguagem objetiva e direta. Nada de prolixidades. A segunda obra de
Alcântara Machado é encarada por ele como notícia de jornal:

“Brás, Bexiga e Barra Funda é um jornal. Mais nada. Notícia. Só.
Não tem partido nem ideal. Não comenta. Não discute. Não apro-
funda. Principalmente não aprofunda. Em suas colunas não se en-
contra uma única linha de doutrina. Tudo são fatos diversos. Acon-
tecimentos de crônica urbana. Episódios de rua.” 18

Observa-se que, quanto ao assunto, forma e estilo, os seus contos e
crônicas se identificam de tal sorte que chegam a constituir um gênero
único híbrido dos dois. A marca do cotidiano da cidade através do fato
diário, que é a matéria do jornal, define e configura a sua obra vaza
numa visão irônica das coisas. Inicialmente os seus contos foram maté-
ria de jornal. O contista entra para criar o background e a atmosfera dos
fatos noticiados, que representam sempre um acidente ou episódio da
vida, geralmente anedóticos, captando um momento preciso. Não será,
pois, difícil identificar, por exemplo, um Gaetaninho, Amor e Sangue, O
Aventureiro Ulisses e Apólogo Brasileiro seem véu de Alegoria, notícias
tiradas à secção policial da imprensa.19  Em sua demanda da realidade e
da experiência urbano-social, Alcântara Machado procurou localizar os
seus personagens em ambientes reais, socialmente definidores: Brás,
Bexiga e Barra Funda, três bairros paulistanos, que correspondiam aos
limites do universo concreto e real do imigrante.

A reconstituição do ambiente real, em traços breves e caracteriza-
dores, obedece ainda à preocupação jornalística. Os fatos narrados res-
pondem perfeitamente às clássicas indagações do repórter diante do

18 MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda. In Novelas Paulistanas, Rio de Janeiro, José
Olympio Ed., 1973.

19 MACHADO, Luís Geraldo Toledo. Op.cit. p. 93.
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fato jornalístico. Assim, as suas figuras e quadros localizam-se em luga-
res realmente existentes, com a minúcia do trajeto percorrido, quando
as personagens se movimentam. O tempo e o espaço na ficção se situ-
am em um plano ideal e a minúcia de dados serve apenas para dar a
necessária aparência de realidade ao irreal. Alcântara Machado concre-
tiza a realidade ficcional mencionando as marcas de carros e de cigar-
ros que os personagens usam, o local de sua atividade e suas múltiplas
profissões, a moradia, o vestuário e outros pormenores. Não são meras
convenções artísticas adotadas, mas símbolos identificadores de cate-
goria social de cidadãos na sua individualidade espacial.

Daí, a aproximação maior entre essas várias linguagens dar-se quan-
to à técnica de criação e não quanto ao conteúdo em si. E, no que toca
em particular à linguagem do cinema e do texto literário aqui analisa-
do, o que as aproxima basicamente é a montagem. O cinema se funda
na imagem; a literatura na palavra. Ambos, porém, podem valer-se de
técnica semelhante para expressar seus conteúdos: a montagem. E a
montagem não é privilégio de nenhuma arte. Tanto pode ser usada no
cinema quanto na literatura e demais atividades artísticas, visto que ela
é um processo de linguagem cuja “função criadora consiste em aproxi-
mar elementos diversos colhidos na massa do real, fazendo surgir um
sentido novo de sua confrontação”20 . Além do que, “a história da litera-
tura e da pintura, generosamente convidadas para um levantamento
global, não são demais para fornecer exemplos de montagem antes
da palavra”. 21

As narrativas, aparentemente isoladas na obra de Alcântara Macha-
do, podem ser consideradas planos a serem montados para formar uma
totalidade significativa: a vida do imigrante italiano em São Paulo (Brás,
Bexiga e Barra Funda) ou as contingências do modus vivendi do brasi-
leiro classe média (Laranja da China). Da seqüência desses planos nar-
rativos, temos a caracterização da vida dessa gente. Não há, por exem-
plo, propriamente em Brás, Bexiga e Barra Funda ou em Laranja da Chi-
na um enredo. Há narrativas separadas, cujo conjunto acaba por envol-
ver a mesma temática. Aí se justifica, então, o papel da montagem. Se-
gundo Eisenstein, em Reflexões de um Cineasta,

“...os elementos não existem mais como qualquer coisa indepen-
dente, mas como uma representação particular de um único tema
de conjunto que os atravessa a todos igualmente. A justaposição
desses detalhes particulares em certo modo de montagem chama à

20 MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. Lisboa, Prelo, 1971, p. 156.
21 METZ, Christian. A Significação no Cinema. S. Paulo, Ed. Perspectiva, 1972, p. 47.
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vida, torna perceptível, o conjunto que imaginou cada parte, ela as
liga umas às outras num todo, nessa imagem sintética onde o autor
e, depois dele, o espectador, reviverão o tema em questão.” 22

Podemos considerar dois tipos de montagem na obra de Alcântara
Machado: a das narrativas formando a obra, como em Brás, Bexiga e
Barra Funda, ou em Laranja da China, nas quais a justaposição delas
forma um todo significativo, e a dos episódios em si, por exemplo, “Gae-
taninho”, “O Monstro de Rodas”, etc., considerados no particular de suas
ações. Então veremos ao lado, por exemplo, de “Carmela”, “Lisetta”,
“Tiro-de-Guerra 35”, etc. e que, ao mesmo tempo, se apresentam dividi-
dos em outros planos que estruturam essas narrativas. Gaetaninho pode
ser dividido em sete seqüências de planos. Tem-se a impressão de que
o autor fotografou cenas isoladas da vida da criança e justapôs as pon-
tas dos episódios, montando a narrativa. Há, sem dúvida, uma lógica na
montagem das seqüências, determinada pelos jogos de criança e o so-
nho de uma viagem de carro. A conduta do escritor está contaminada
pela técnica cinematográfica.

Xi, Gaetaninho, como é bom!

Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o
derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão e ele
não ouviu o palavrão.

— Eh! Gaetaninho! Vem pra dentro.

Grito materno sim: até filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio de
sardento, viu a mãe e viu o chinelo.

— Subito!

Foi-se chegando devagarinho, devagarinho. Fazendo beicinho. Es-
tudando o terreno. Diante da mãe e do chinelo parou. Balançou o
corpo. Recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita. Mas
deu meio volta instantânea e varou pela esquerda porta adentro. 23

A presença da vida moderna nesses contos não é só constatável no
nível do superficial, dos fatos concretos da vida da cidade, transpostos
ao plano da ficção. Interioriza-se na raiz dos procedimentos técnicos de
estruturação do texto, revelados com a desmontagem, que põe a desco-
berto os meios de composição. Os contos da fase paulistana retratam a

22 EISENSTEIN, Serguei. Reflexões de um Cineasta. Rio de Janeiro, Zahar, 1969, p. 76.
23 MACHADO, , , , , Antônio de Alcântara. Gaetaninho in Brás, Bexiga e Barra Funda. São Paulo: Ed. Fac-similar,

Imprensa Oficial do Estado, Arquivo do Estado, 1982.
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dinâmica da cidade em processo de transformação social e urbana,
decorrente da industrialização, desenvolvimento do comércio, presença
do imigrante, vida moderna, urbana, cujas condições se impõem, no
dia-a-dia de gente comum, contaminando o rigor purista da concepção
da obra tal como se deu em Pathé-Baby.

A vida moderna, tumultuosa, e rápida, dinâmica e contrastada, as-
salta raivosamente esse leve edifício luminoso, delicado, que emerge
friamente do caos24  — é o que se afirma da fase purista da arte, que não
se mantém, pelas próprias contingências de sua adesão à realidade,
comprometendo-se com a dinâmica da vida, que lhe confere extrema
mobilidade.

É essa dinâmica que Antônio de Alcântara Machado transpõe, nos
contos: É a vida, o tumulto da vida25 , tal como afirmava do conteúdo do
jornal: a vida nas ruas, a agitação, cosmopolitismo — em moldes brasi-
leiros, ou melhor paulistanos — com as peculiaridades e limitações do
meio. Mas, em essência, como se dava em outras partes do mundo,
conforme Léger: Tudo se move e escapa aos limites tradicionais (...).
Toda a gente está de pé, com os olhos móveis e inquietos que se deslo-
cam rapidamente por todos os lados. 26 . Visão do homem moderno, em
ritmo acelerado, levado pela dinâmica que o arrasta, embora, constate,
de repente, que há coisas simples, que não mudam: as árvores, as pes-
soas (...) uma vaca que alimenta o mundo, nunca andará mais de três
quilômetros à hora27  .

Não escapou ao arguto cronista do cotidiano a visão de que a expe-
riência das sensibilidades sociais diante da metropolização das cidades
modernas foi, antes de tudo, uma experiência com o tempo, com a dura-
ção. São Paulo, no início do século, é uma cidade que começa a viver
experiências contínuas e sucessivas de abreviação da temporalidade,
com a introdução do bonde elétrico, do automóvel, do cinematógrafo e
outros artefatos da modernidade, num espaço de tempo menor do que
uma década.

A metrópole cafeeira viveu, portanto, nas primeiras décadas do sé-
culo, uma experiência coletiva de encurtamento de duração e acelera-
ção da vida, que ampliou horizontes, forjou novas identidades e, sobre-
tudo, distribuiu elementos para os quais a lentidão era o seu traço mais
característico.28  Alcântara Machado, com muita sensibilidade, retratou

24 LEGER,F. Funções da Pintura. Difusão Européia do Livro, Enciclopédia de Bolso. SP: Difel, 1965 (Prefácio de
Roger Garaudy), p. 74.

25 Aristides Silva e o quarto poder. O Jornal, RJ., 31/03/1929, repetido no Diário de São Paulo, a 7/04/1929.
26 LÉGER,,,,, F. - op. cit., p. 159.
27 Idem, Ibidem.
28 SALIBA, Elias Thomé. “Bananéres, Briguelas e Brodos: fragmentos do humor paulista na 1ªRepública” in São

Paulo: novas fontes, abordagens e temáticas — Cadernos de História de São Paulo 5 — Museu Paulista da
USP. set -nov.1996 p.31.
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este momento da história da cidade que antecede a Guerra Mundial de
1914 até os anos 30, neste período da Belle Époque paulista, quando
em São Paulo coexistiam acontecimentos de ritmos diferentes e a cida-
de vivia uma impressionante indefinição entre o nervosismo da metrópo-
le burguesa com a aceleração da vida e a persistência de toda uma
série de traços coloniais e tradicionais, hábitos rotineiros e arcaismos
que seriam a própria negação do progresso.

Coisas que alertam o homem e o despertam da embriaguez. Coisas
e fatos que seguem o curso tranqüilo, no alheamento que pode levá-lo a
ser colhido de surpresa, nas malhas da engrenagem. Nos tempos de
hoje nem a mansa vaca de Léger, que anda a três quilômetros por hora,
escapou à crescente aceleração: seu ciclo vital é alterado, com hormô-
nios, para atender solicitações de mercado. A dinâmica da civilização
do maquinismo que os futuristas endeusaram, mecanismos que os pós-
cubistas viam como um brinquedo de adultos, com o tempo passou a
ser considerado com olhos mais pessimistas.

Antônio de Alcântara Machado, em essência, não se mostra afetado
pela ameaça da máquina, mas não compartilha o sentimento eufórico e
ufanista de ostensivo otimismo para com o progresso vertiginoso e a
nova atmosfera de racionalidade técnica da metropolização de São Paulo.
Como, de certo modo Oswald de Andrade percebe e registra, nas per-
sonagens de Os Condenados — seres que dão voltas em torno de si
mesmos, num labirinto sombrio, que retorna ao mesmo ponto (Os Con-
denados — Oswald de Andrade, publicado em 1922. João do Carmo,
poeta, amante de sonetos de Baudelaire, mergulhado no clima deca-
dentista, ante as mudanças, não tem alternativa: incapaz de adaptar-se,
suicida-se. Vemos João Miramar como seu sucessor: poeta do novo
momento, cínico, irônico, amoral, é o anti-herói dos tempos modernos,
que sobrevive, ileso, entre os fatos que atingem a si e aos outros).

O autor se diverte com o automatismo dos gestos repetidos, mecâ-
nicos, ícones da automação da modernidade, mas também se sensibili-
za e critica veementemente o furor com que uma criança é colhida de
surpresa pelas engrenagens de um carro — o Monstro de Rodas ou de
um bonde. Mas, de um modo geral, é entusiasta dos tempos modernos.
Antônio de Alcântara Machado, como Léger, e também Maiakóvski, era
entusiasta da era da máquina e parecia divertir-se com o mecanismo, o
automatismo, como se tratasse de brinquedo. Maiakóvski adorava as
máquinas e os produtos da civilização industrial. 29

À parte esse elã, que se dava com o advento da corrente elétrica, do

29 Aristides Silva e o quarto poder —  —  —  —  — Apud LARALARALARALARALARA, Cecília de — Experimentação modernista em prosa. Tese de
Livre-Docência. Depto de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH/USP,1981.
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automóvel e o fulgor do prestígio ressaltar a aura de poder a quem se
associava a eles, a característica que mais a assinalava em sua utiliza-
ção no transporte público era a velocidade. Na crônica seguinte, Alcân-
tara Machado comentava o súbito aumento no número de atropelamen-
tos, sobretudo de pessoas idosas e crianças, não adaptadas ainda ao
novo ritmo de deslocamento dos veículos elétricos e automóveis. Para o
autor, esse espírito de quem sai à rua, entre cauteloso e alarmado, ima-
ginando que está sempre na iminência de cortar o caminho para o ne-
crotério, tornou-se uma espécie de segunda natureza do transeunte
moderno, indefeso nas suas negociações em um trânsito urbano cada
vez mais complicado, maciço e acelerado.

O autor era sensível ao fato de que se por um lado, porém, a veloci-
dade das máquinas urbanas modernas exigia uma redobrada precau-
ção, por outro ela se incorporava ao próprio inconsciente das pessoas e,
inevitavelmente, como toda manifestação de adesão aos condiciona-
mentos modernos, tornava-se um sinal de distinção daqueles que mais
ostensivamente os exibiam. Uma vez mais, uma tecnologia desenvolvi-
da nos prestigiosos países do Norte chegava aqui investida de mais do
que seu potencial utilitário, sobretudo de uma densa aura mística. Como
se tratava ademais de um equipamento capaz de deslocar uma estrutu-
ra pesada de ferro maciço a uma velocidade inédita em pleno espaço
urbano, ela instantaneamente se tornou um símbolo de poder. O auto-
móvel era um aparato restrito e identificado com os privilegiados. Ele era
um símbolo cujo prestígio denotava a relação intrínseca entre a tecnolo-
gia moderna e as elites dominantes.

Ademais, os carros começaram a fluir para cá antes que existisse
uma estrutura viária, sinalização ou códigos de trânsito, gerando uma
situação calamitosa, agravada pelo fato de que os atropelamentos, mes-
mo seguidos de morte das vítimas, eram apenas passíveis de uma multa
pecuniária de valor ínfimo para os infratores. Era o convite para o terro-
rismo automotor que veio para ficar, acrescentando tonalidades mecâni-
cas aos sistemas de privilégios e opressão típicos da sociedade brasi-
leira. Nem seria preciso dizer que os automóveis eram o sport predileto
dos moços elegantes da alta roda paulista. Sim, porque era como moda-
lidade esportiva que os carros eram encarados em suas primeiras apa-
rições na cena urbana, importados pelos novos protagonistas sociais, o
que contribuiu de forma decisiva para sua identificação com o climax da
modernidade. Ademais, havia outra associação que assinalaria em defi-
nitivo o destino mitológico do automóvel, tornando-o a base da vaidade
masculina, conforme inferência de Alcântara Machado sobre a imagina-
ção de seu personagem, na medida em que apontava que a fatalidade
daquele momento sobrecarregava-o de dois sports: “o automóvel e a
mulher”.
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Abre a bolsa e espreita o espelhinho quebrado, que reflete a boca
reluzente de carmin primeiro, depois o nariz chumbeva, depois os
fiapos se sobrancelha, por último as bolas de metal branco na ponta
das orelhas descobertas.

Bianca por ser estrábica e feia é a sentinela da companheira.

Olha o automóvel do outro dia.

— O caixa d’óculos?

— Com uma bruta luva vermelha.

O caixa d’óculos para o Buick de propósito na esquina da praça.

— Pode passar.

— Muito obrigada.

Passa na pontinha dos pés. Cabeça baixa. Toda nervosa.

— Não vira para trás, Bianca. Escandalosa! 30

O automóvel, coqueluche daquele tempo, era um emblema de po-
der e força, indispensável para atrair as mulheres. O carro como símbolo
de status e poder permite multiplicar as oportunidades do contato soci-
al, convívio e desfrute de companhia feminina. A publicidade e o cine-
ma, desde cedo se aperceberiam deste potencial erótico e da imagem
glamourizada associada aos automóveis, e passaria a explorá-lo ao ex-
tremo.31  Já nas crônicas e caricaturas de Belmonte, que tinham como
cenário a São Paulo nas décadas de 20 e 30, a projeção de desejos e
sentimentos íntimos foi associada paradoxalmente não à simbologia ge-
ral do automóvel mas até ao próprio funcionamento e aos princípios tec-
nológicos da máquina.

O texto do cronista revela bem as reservas e hesitações com que as
pessoas receberam, desconfiadas, a eletricidade e o automóvel. Mas as
resistências foram obviamente passageiras. Logo ficou claro para todos
o potencial extraordinário que os novos recursos comportavam e a pro-
fundidade com que poderiam alterar as feições e rotinas cotidianas. No
caso da eletricidade, a demanda cresceu muito mais rápido que a ofer-
ta, e em breve as seções de cartas dos leitores nos jornais se acumula-
vam de queixas contra a demora da companhia em instalar redes de
distribuição de energia elétrica em tal ou qual bairro, bem como novas
linhas e mais bondes servindo essa ou aquela localidade, sobretudo nos

30 MACHADO, Antônio de Alcântara. Carmela in Brás, Bexiga e Barra Funda. São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado e Arquivo do Estado, 1982, p.14.

31 SEVCENKO,,,,, Nicolau- Op.Cit.,pp.557 a 559.
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bairros populares. Receber ou não energia elétrica e ter ou não acesso
fácil à rede de bondes passou a ser não apenas o principal referencial
de especulação imobiliária mas também um dos mais distintivos ele-
mentos de status, para a população que não dispunha de veículos pró-
prios. De vilã sinistra, a eletricidade se tornou logo a vedete cobiçada do
espetáculo urbano.32

O próprio e relutante Alcântara Machado, que evitava deliberada-
mente se envolver no alvoroço da inauguração do serviço de bondes
elétricos, não deixava de salientar a enorme alteração comportamental
que ela introduzia, brindando aos leitores em suas impagáveis histórias
do dia a dia. Mas, no caso brasileiro, fosse pelo uso das tradições pro-
vincianas, fosse pelo altíssimo custo dos novos veículos automotores,
fosse porque sua utilização só teria uma generalização muito tardia —
apenas no começo da década de 30 —, a representação desse moder-
no meio de transporte assume uma particularidade, a metafórica, a de
rejeição moralista, mas sempre paródica.

Velocidade.

 — O Brasil é um gigante que se levanta. Dentro em breve...

Era uma vez um peneumático33 .

Basicamente, quanto à concepção da obra, fatos vivos, cotidianos,
participam do processo da criação de Alcântara Machado, sem excluir
fonte alguma que pareça adequada, como o noticiário dos jornais, as
ocorrências cotidianas nas ruas. A contenção do sentimentalismo não
exclui a busca do lirismo — o novo lirismo, entre ingenuidade e pureza,
sem derramamentos. O que quer é a maior aproximação entre palavra e
vida, entre arte e experiência vivida, numa ruptura de fronteiras do que
seria literário ou não: tudo é matéria para a arte. O aproveitamento de
aspectos urbanos continua nos contos da etapa na qual se tematiza o
cotidiano da cidade de São Paulo.

O que se pode considerar patrimônio comum à prosa, a partir dos
anos 20 é a aproximação aos meios de comunicação que empregam a
palavra com fins utilitários. Abre-se à literatura a possibilidade de incor-
porar todas as formas de uso lingüístico — popular, regional, sem os
preconceitos de uma divisão entre níveis de linguagem. Literário para
Antônio de Alcântara Machado tinha toda a carga de peso acadêmico,
retórico, de afastamento da realidade e da atualidade — razão pela qual

32 SEVCENKO, Nicolau — op.cit., pp.547 a 548.
33 MACHADO, Antônio de Alcântara. “O Patriota Washington” in Laranja da China — Novelas Paulistanas. São

Paulo: Imprensa Oficial do Estado e Arquivo do Estado, 1982, p.58
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ele recusava fazer Literatura. E fez, ampliando o espaço do que se con-
siderava literário, até então, o tema urbano exige procedimentos estilísti-
cos mais audaciosos e de certo modo revolucionários. A despeito de
sua concepção acerca dos limites do romance, Antônio de Alcântara
Machado adotou técnica narrativa aferida com o estilo de vida dinâmico,
veloz e agressivo do contexto industrial do Centro-Sul do país. Assim,
soube compreender a necessidade de superar as barreiras do discurso
convencional para recriar o fenômeno agitado do universo urbano pau-
lista.
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