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Pode ser o cinematógrafo dos irmãos Lumière repleto de parisienses à espera do próximo 
filme. Se preferir, tem o furor revolucionário a bordo de "O Encouraçado Potemkin" (Sergei 
Eisenstein), o futurismo sombrio de "Metropolis" (Fritz Lang), o charme galã de Humfrey 
Bogart e a beleza estonteante de Ingrid Bergman em "Casablanca" (Michael Curtiz). Mas, se 
quiser uma cena verde-amarela, comece pelo Rei Pelé, imponente em "Os Trombadinhas" 
(Anselmo Duarte), mas não se esqueça de espiar as peripécias do velho Mazza e as aventuras 
de Roberto Carlos "A 300 km por hora" (Roberto Farias).  
 
A exposição "O Cinema em Cartaz", que reúne 300 cartazes de filmes do mundo inteiro na 
Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo, pode ser muito mais que um 
passeio pela história da Sétima Arte. Como escreve no livro homônimo comemorativo lançado 
junto com a exposição da Faap, Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho de 
Curadores da fundação, responsável pela mostra, que começou em 10 de agosto e poderá ser 
visitada gratuitamente até 12 de setembro, é também a consagração do "espetáculo do 
cotidiano".  
 
A expressão se explica pelo fato de o cartaz estar intimamente ligado à paisagem das cidades 
desde de o início do cinema. Protagonista da propagação dessa arte ao longo do século 
passado, o cartaz nasceu com o caráter de peça efêmera e popular, com o papel de atrair as 
pessoas às salas de exibição. "No início, costumavam ser expostos na rua, na época em que o 
cinema se ‘vendia’ na calçada", afirma Rubens Fernandes Junior, professor da Faap e curador 
da exposição ao lado de Maximo Barro.  
 
Ao combinar textos curtos e de forte impacto, entranhou-se de tal maneira no imaginário de 
gerações que pode, de certo modo, ser considerado uma espécie de personagem indispensável 
na trajetória cinematográfica.  
 
Dividida em seções, a mostra exibe produções nacionais e internacionais a partir de 1910 e 
está dividida por áreas específicas, que envolvem ilustradores e temas como "Mazzaropi", 
"Cangaço", adaptações de literatura, filmes soviéticos, húngaros, polacos, italianos e 
brasileiros, entre outros. Cartazes de alunos, ex-alunos e professores da Faap, como as 
cineastas Suzana Amaral e Laís Bodansky, entre outros.  
 
Entre as preciosidades internacionais da exposição estão os cartazes "Sunny Side" (1919), "As 
Mil e uma Noites 1923) e "O Vento Levou" (1939). Entre os nacionais destacam-se "O Ébrio" 
(1946), "O Pagador de Promessas" (1962) e "Pixote, A Lei do Mais Fraco" (1981).  
 
Estilos e funções  
 
Se é verdade que a função do cartaz sempre esteve diretamente relacionada ao objetivo de 
fisgar o espectador, também o é o fato de que há escolas cinematográficas que fogem à regra, 
conforme explica o professor Fernandes Junior. "A americana e aquelas por ela fortemente 
influenciadas, como a brasileira, realmente sempre fizeram cartazes para vender os filmes. 
Eles privilegiavam a venda do ingresso. Mas há escolas, como a da União Soviética ou a 
européia, que não tinham essa obrigação", diz. "Como os filmes já nasciam pagos pelos 
governos, não tinham a necessidade comercial e, por isso, contém um olhar mais conceitual", 
completa.  
 
Além do aspecto cinematográfico propriamente dito, uma análise atenta dos cartazes permite 
também conhecer um pouco do desenvolvimento das técnicas gráficas. Os cartazes podem ser 
feitos a partir de diversos métodos: xilogravuras, litografia ou serigrafia. "A mostra conta não 
só a história do cinema por meio dos cartazes, como também a evolução dos processos 
gráficos da litografia ao offset -, da exuberância das cores aos efeitos provocados nos leitores, 
do design à eficácia do mensagem", diz Fernandes Junior, também diretor da Faculdade de 
Comunicação e Marketing da Faap.  
 



Grandes nomes  
 
Na história dos cartazes de cinema constam nomes de grandes artistas, como Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901) e Andy Warhol (1928-1986). Ao assinarem a criação de 
inúmeros cartazes, demonstraram que a arte cinematográfica não se faz somente nas telas, 
mas também fora delas. E com o mesmo brilho.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 ago. 2008, Fim de Semana, p. D7. 


