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Por Marina Person

Quando recebi a dissertação de mestrado do Ninho com suas mais de 300 páginas – que 

acabaram  diminuindo  para  o  livro,  pensei:  “Esse  cara  trabalhou  no  assunto”.  O  que  eu  não 

imaginava é que,  quando fosse eu a  leitora,  o quanto me daria  prazer  embarcar  nessa viagem. 

Porque esse belo trabalho é isso: uma viagem ao tempo em que São Paulo Sociedade Anônima foi 

feito.

Foi uma oportunidade enorme de saber mais sobre um rapaz de 26 anos, criado para seguir 

os passos do pai na indústria paulista, mas que impulsionado por motivos pessoais e profissionais, 

finalmente se encaminhou em direção à  sua maior ambição: tornar-se um cineasta. O livro não se 

propõe a ‘ficcionalizar’ ou romancear a trajetória de Person. No entanto, o próprio desenrolar da 

história dá esse sabor, com seus inúmeros detalhes sobre a viagem à Itália, a feitura do roteiro, o 

encontro com o produtor Renato Magalhães Gouvêa – que viabilizou a realização do filme –, a 

produção, a repercussão na imprensa e, finalmente, a  ousada proposta de remontagem do filme.

Pesquisei bastante sobre o tema para o documentário que dirigi.  Mas confesso que pelas 

mãos do Ninho, pela primeira vez eu realmente mergulhei na feitura do filme. Como filha, encontrei 

um material extraordinário, curioso. E como estudante e interessada na história do cinema, fiz uma 

jornada pela época e pelas aspirações dos jovens cineastas que descobriam novas maneiras de se 

fazer filmes no Brasil. 

Isso foi um dos grandes encantos desse trabalho. O seu objeto é um filme apenas, mas seu 

resultado é um abrangente panorama de uma conquista estética – e não apenas de um cineasta e sua 

busca individual, mas de uma onda que se ergueu na cultura brasileira dos anos 1.960.

A inicial identificação exterior com o Cinema Novo – e sua consequente oposição –, a rica 

discussão entre a estética heroicamente defendida pelos cinemanovistas e a do Person com a sua 

determinação de dialogar com o público, de competir no mercado, de exibir uma realidade urbana  e 

de impor diferentes qualidades de percepção do mundo, tudo isso faz parte de uma compreensão 

maior, que está extraordinariamente bem exposta nas próximas páginas. 

Person dizia: “No decorrer da história moderna, o homem burguês se libertou de algumas  

das mais repressivas formas de autoridade, mas cada vez mais se submete a um poder anônimo,  

tornando-se instrumento de um conformismo voraz que o impede de agir e de pensar como uma  

entidade autônoma, atitude essa única possível de lhe permitir uma autêntica visão da realidade  

moral e econômica que o cerca”. Destaco essa passagem pois muitas vezes em livros de história do 

cinema  brasileiro o “São Paulo Sociedade Anônima” é encampado pelo movimento do Cinema 

Novo. De fato,  isto ocorreu num primeiro momento,  mas o desenrolar resultou numa ruptura e 

numa suposta ‘rivalidade’, que foi muito usada pela imprensa da época como uma declaração de 



guerra entre  Person e Glauber,  sem muita  preocupação em examinar  o sentido de tudo que foi 

conquistado individualmente por cineastas que não faziam parte do movimento. 

Gosto muito de certas ideias que foram resgatadas pela pesquisa, como a de Ely Azeredo 

que disse: “São Paulo S/A é um filme urbano- avis rara- portanto,  em um cinema atacado de  

cangaceirismo crônico e reformista panfletário agudo. E,  no panorama do cinema urbano, foi  

escolher seus personagens na classe média,  geralmente desprezada como tema até  mesmo por  

cineastas que dela saíram”. E também Moniz Vianna: “Na fase atual de experiências do cinema  

brasileiro, o primeiro longa-metragem de Person poderá surgir como uma nova força até agora  

desprezada pelos círculos do cinema novo:  é um filme que não procura no exotismo regionalista  

sua razão de ser, pois tenta realizar-se como um cinema de observação urbana, mostrando alguns  

dos principais problemas brasileiros concentrados da vida atribulada de uma das metrópoles do  

país”.

Este é um dos grandes méritos do livro: a reunião de ideias, ditas e escritas no instante em 

que se construía no Brasil um cinema nacional que olhava para seu pais, voltado para sua realidade, 

em oposição ao padrão Vera Cruz, ao modelo norte americano.  Ao fazer o Raio–X desse momento, 

a pesquisa explica porque o São Paulo Sociedade Anônima é, ao mesmo tempo, um encontro com o 

Cinema Novo e a sua total negação. E o quanto esse fato só poderia resultar num enriquecimento do 

cinema brasileiro como um todo.

Ninho diz sobre Person: “Adoraria tê-lo conhecido”. Eu também gostaria de poder encontrar 

com ele e bater altos papos sobre a vida. Sinto que trabalhos como este, tão abrangente, cuidadoso e 

criterioso,  me possibilitam recuperar um pouco do vazio deixado pela morte precoce e me fazem 

sentir mais perto dele.

Obrigada, Ninho


