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Uma certa decepção tomou conta dos jornalistas mais jovens e dos mais idealistas durante a 
entrevista que o ator Benicio Del Toro concedeu durante o encerramento da última Mostra de 
Cinema de São Paulo em outubro. No Brasil para divulgar "Che", cinebiografia de Ernesto Che 
Guevara, dirigida pelo cineasta Steven Soderbergh, cuja primeira parte estreia hoje (27) nos 
cinemas brasileiros, o ator de origem porto-riquenha, ao ser questionado sobre o que havia 
aprendido na escola sobre Che, durante a sua juventude em Porto Rico, foi sintético: "Nada".  
 
Apesar de localizar-se na mesma América Caribenha que Cuba - onde Che, ao lado de Fidel 
Castro, depôs há meio século Fulgêncio Batista e instaurou o socialismo - Porto Rico, como os 
outros países latinos, sempre deu as costas para a história de seus vizinhos, o que justifica o 
fato de Del Toro desconhecer durante boa parte de sua juventude quem foi Che Guevara e sua 
importância histórica.  
 
"A primeira vez que ouvi falar de Che foi na canção ‘Indian Girl’, dos Rolling Stones", 
confessou o ator sem rodeios para uma plateia aturdida. Isto, no entanto, não impediu que 
ele, Sordebergh e a produtora Laura Bickford pesquisassem a vida do ex-médico argentino que 
se lançou numa aventura pela América Latina e África, sempre na busca utópica de 
revolucionar os países destas regiões e livrá-los da miséria.  
 
Após sete anos de pesquisa, contudo, o que o trio conseguiu foi traçar na cinebiografia mais 
um retrato altamente idealizado de Che que exclui, entre outras mazelas praticadas pelo "herói 
revolucionário", o fato de ele ter estado diretamente envolvido com o fuzilamento de dezenas 
de civis contrários à revolução cubana.  
 
Logo no início do filme uma jornalista pergunta a Che: "Como é ser um símbolo da revolução?" 
A questão é sintomática, pois revela o percurso da imagem midiática de Che, que de "símbolo 
da revolução" tornou-se hoje um verdadeiro ícone capitalista, "estampando" desde camisetas e 
outras peças de roupa de redes de departamento global, como a britânica C&A - a quem o 
herói emprestou a face para uma coleção de roupas há alguns anos -, até filmes de aventura 
travestidos de "cult", como a cinebiografia dirigida por Soderbergh.  
 
Nos anos 1960, auge do movimento da Pop Art, o artista norte-americano Andy Warhol, 
principal mentor deste movimento estético, realizou uma série de serigrafias em que reunia 
em várias cores no mesmo trabalho o rosto de artistas e outras celebridades que haviam se 
tornado não apenas conhecidos mundialmente, mas também poderosos ícones de sua época.  
 
A intenção do irreverente Warhol - ele próprio um mestre na arte da autopromoção - foi tecer 
uma crítica bem-humorada e irônica sobre o poder que o capitalismo desenvolveu em 
transformar pessoas em produtos de consumo como faz, por exemplo, com latas de sopa - 
também alvo das críticas do pai da Pop Art. Warhol reproduziu por meio da serigrafia figuras 
como a atriz Marilyn Monroe e Pelé. Não pôde prever, todavia, que deveria ter incluído em sua 
célebre série a face de Che, que naquele mesmo final dos anos 1960 era assassinado na 
Bolívia, com a velada, mas decisiva, influência do serviço secreto norte-americano, que via no 
revolucionário um problema de Estado e um mau exemplo para a juventude dos países 
capitalistas.  
 
Com o passar do tempo, de revolucionário indesejado Che se tornou uma figura emblemática 
da rebeldia vazia da juventude que marca os dias atuais, o que em parte explica sua face 
estampada nos objetos mais improváveis ao redor do mundo.  
 
"Os valores transmitidos pela figura de Che são universais", defende com sinceridade a 
produtora Laura Bickford para explicar a decisão de realizar o filme. A afirmação de Laura, 
porém, reflete com perfeição o lado "irracional e sedutor" que ganhou a imagem de Che ao 
longo do tempo, como observa Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais na PUC 
de São Paulo e na Fecap. Para o intelectual, o fato de o líder revolucionário ter se 
transformado numa espécie de grife extrapola a lógica da História e da política.  



 
"O que ficou de Che? Cada um tem um olhar sobre ele. O filme de Walter Salles ("Diários de 
Motocicleta"), por exemplo, exibe uma visão do médico de classe média argentina que 
descobre os problemas sociais da América Latina viajando pelo continente e se revolta com 
eles", diz o professor, emendando: "Mas de questões como os fuzilamentos praticados por ele 
no pós-revolução cubana ninguém fala mais", diz.Uma postura que, indiscutivelmente, ajuda a 
reforçar a imagem de herói a ser seguido que Che tem perante os olhos, especialmente dos 
jovens de hoje.  
 
Ex-leninista, Nasser explica que Che foi um líder revolucionário do tipo "voluntarista", para 
quem, mais importante do que explicar as questões sociais e históricas que estavam levando à 
revolução - como faz a teoria marxista - era reunir pessoas e colocar em prática essas 
revoluções. "Alia-se a isto, o fato de Che ser um homem culto, inteligente, simpático e bonito e 
o resultado pode ajudar a explicar o que está acontecendo hoje com sua imagem", reflete o 
professor."Autor de frases como ‘Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás’, o 
carismático Che acredita muito mais na vontade do que na razão ao partir para seus atos 
revolucionários", observa Nasser. "Ele é um nativista, ou seja, está muito preso à terra. Por 
isto, torna-se alguém de esquerda sem passar pelo marxismo", diz o professor.  
 
Tal postura por parte do líder revolucionário talvez explique o fato de hoje ele ser mais um dos 
rostos que deveriam ter sido serigrafados por Andy Warhol. Num mundo em que os jovens 
cada vez menos querem saber as origens dos problemas e das dificuldades sociais nos quais 
estão inseridos - e que tanto interferem em suas vidas cada vez mais atribuladas pelas 
imposições do capitalismo de consumo -, Che surge como a imagem-síntese de uma rebeldia 
imediatista e sem maiores preocupações intelectuais. Um herói que partiu para a ação sem se 
preocupar com suas consequências imediatas e futuras e que tinha a contestação do mundo 
como sua maior bandeira.  
 
"Nunca é demais lembrar que Che, após a revolução cubana, não suportou ficar no governo, 
deixando o país e todos os seus problemas nas mãos de Fidel", afirma Nasser. Uma escolha 
que fez o líder se associar ainda mais a um ideal idílico de liberdade, já que Che, tendo todas a 
condições de ter o poder em suas mãos, preferiu não integrar nenhum governo, confirmando 
sua aversão a qualquer coisa que fosse ligada a um poder oficialmente instituído.  
 
Hoje, o rosto de Che pode ser encontrado nas bancas de camelôs das principais cidades do 
planeta ou no mundo virtual, em sites como o Che-Lives.Com (www.che-lives.com), que vende 
desde chaveiros até roupas de baixo com sua imagem. Ao mesmo tempo, em bares como o La 
Bodeguita del Medio, surgido na velha Cuba socialista e que hoje mantém filiais em países 
capitalistas periféricos como o México, é possível não apenas encontrar produtos com a 
"marca" Che, mas também acessórios como a célebre boina do revolucionário, que hoje 
adorna cabeças, na grande maioria das vezes vazias de História e de qualquer consciência 
sociopolítica mais profunda.  
 
Enquanto filmes como o de Sordebergh e HQs também batizadas com o "criativo" título de 
"Che" - escrita na Argentina por Hector Oesterheld, Alberto Breccia e Enrique Breccia, em 
1968, meses depois da morte do líder, e lançada no Brasil, no final do ano passado pela 
Conrad - continuam fomentando a imagem romântica de Ernesto Guevara, o mundo capitalista 
se desintegra numa grande crise financeira que "revoluciona" o mundo ao estatizar bancos 
norte-americanos numa tentativa desesperada de salvar o sistema.  
 
Para estes tempos, porém, os jovens rebeldes e revolucionários de plantão já têm uma nova 
grife: a do presidente norte-americano Barack Obama, que estampa camisetas ao redor do 
planeta como a legítima face da renovação destes novos tempos. Oxalá que desta vez a 
História tenha um símbolo revolucionário de fato e não apenas um herói romântico, incitador 
de "revoluções" sem planos claros para o futuro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27, 28 e 29 mar. 2009, Fim de Semana, p. E1. 


