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m divertimento inteligente. 
As palavras da filósofa Olgária 
Matos, em uma das edições do 
"Café Filosófico", definem bem o 
programa que se notabilizou por 

traduzir em termos compreensíveis e leves as-
suntos árduos e complexos. Há sete anos no ar, 
o programa atrai 2 milhões de telespectadores de 
audiência mensal para a TV Cultura, segundo da-
dos do Ibope, e se firma como opção inteligente 
entre a programação de TV dominical. 

IMPRENSA acompanhou as gravações do 
"Café". Atualmente registradas em HD, as pales-
tras são transmitidas em tempo real pela internet. 
Quem preferir ir ao vivo, a entrada é franqueada 
ao público graças à Lei Rouanet. Em sete anos, 
428 mil pessoas já freqüentaram as palestras. 

Iniciativa da CPFL Energia, o "Café Filosófico" 
começou como uma espécie de treinamento para 
executivos e funcionários da empresa, uma das 
maiores do setor de energia elétrica, privatizada 
no final dos anos 1990. "Houve uma revolta da 
população por conta de uma poda de árvores orde-
nada por um de nossos diretores na principal ave-
nida de Campinas. Percebemos naquele momento 
que só a técnica não bastava. Nossos executivos 
não sabiam como desempenhar seus novos papéis 
neste novo mundo fragmentado e repleto de exi-
gências que eles desconheciam", diz o diretor de 
Comunicação Empresarial da CPFL, Augusto Ro-
drigues, idealizador do "Café Filosófico". 

Com a ajuda de consultores, a exemplo do 
atual curador da Festa Literária Internacional de 
Paraty (Flip), Manuel da Costa Pinto, e do filósofo 
e professor da USP, Renato Janine Ribeiro, Ro-
drigues montou uma série de módulos a respeito 
de economia, literatura, psicanálise, entre outros. 
Nascia o projeto "Balanço do Século XX, Paradig-
mas do Século XXI", que ia ao ar nas madrugadas 
de segunda-feira. O ano era 2004. Menos de dois 
meses após seu inicio, firmou uma parceria com a 
Fundação Padre Anchieta, e o projeto virou atra-
ção televisiva da TV Cultura de São Paulo. 

Antes das modernas cameras de alta defi-
nição, havia problemas técnicos a resolver. As 
gravações feitas em Campinas, no espaço cul-
tural da CPFL — onde antes funcionava uma bi-
blioteca —, pecavam pelo amadorismo. O regis-
tro feito em fita beta e a iluminação inadequada 

resultavam no esverdeamento das pessoas no 
vídeo, parecendo mais uma reunião de marcia-
nos do que um debate filosófico. 

Foi preciso criar uma cultura televisiva. As 
barreiras foram derrubadas gradativamente. No 
início, a produção não podia escolher um lugar 
para a camera, que acabava ficando onde dava. 
Convidados e platéia não podiam ser incomoda-
dos. Mexer numa cadeira gerava atrito. A CPFL 
resolveu contratar uma equipe de televisão. 
Montou um set de gravação. Foi dessa forma que 
uma palestra de empresa se transformou num 
programa de entretenimento. 

PREPARAÇÃO DO CAFÉ 
Toda realização do programa se norteia por 

três eixos. O primeiro é buscar um assunto con-
temporâneo que esteja em sintonia com os an-
seios do público. Denso, porém penetrável. A 
produção usa informações vindas de pesquisas 
realizadas pela Vox Populi para entender quais 
são os assuntos com maior capilaridade entre o 
público. Os temas apresentados nos últimos sete 
anos mostram essa preocupação, entre eles: En-
frentando nossos medos e os fantasmas da per-
feição; Construindo a própria identidade; O que 
forma o sujeito hoje?; O que é ser homem e o que 
é ser mulher hoje? "Eu queria buscar algo que 
fosse útil para as pessoas, uma filosofia aplicada 
ao cotidiano", explica Rodrigues. 

O segundo eixo era encontrar entre a miríade de 
palestrantes, aqueles que realmente tinham algo a 
dizer e que fossem reconhecidos pelos seus pares, 
e não somente os interessados em holofotes. Por 
último, encontrar uma forma adequada de trans-
mitir pela televisão esse conhecimento, sem tom 
pedante ou professoral. Os nomes dos convidados 
que passaram pelos mais de 330 programas já gra-
vados — Contardo Coligaris, Gerald Thomas, Luiz 
Felipe Pondé, Marcelo Coelho, Marcelo Tas e Flá-
vio Gikovate — atestam essa busca pela qualidade. 

Com curadoria do psiquiatra Hamer Palhares 
e do músico Fernando Chuí, o tema do "Café", 
gravado na noite de abril, que IMPRENSA acom-
panhou, era Tribos sem Terra: Juventude 2.0. No 
centro das reflexões, a chamada cultura juvenil, 
observada em seus diversos rituais e manifesta-
ções musicais, como as maneiras de celebrar, dan-
çar, se vestir e se relacionar social e afetivamente. 



O convidado da noite era o musicólogo e jor-
nalista Zuza Homem de Mello. Do alto de seus 57 
anos de historiador da música popular brasileira, 
ele contemplou o público que lotava o auditorio 
com análises bastante diretas: "Eu sempre estou 
preparado. Eu sou rápido e objetivo. Não sou de 
ficar enrolando". Com frases curtas e certeiras, ele 
destrinchava o gradual empobrecimento político 
das letras da MPB, da época dos festivais dos anos 
1960 aos atuais tempos de sertanejo universitário. 

Na plateia, um público diversificado em termos 
de grau de escolaridade e faixa etária. Sem contar 
a presença virtual, já que a palestra foi transmiti-
da em tempo real pela web. Internautas de várias 
partes do mundo puderam fazer perguntas a Zuza 
pelo site da atração, que abriga também boa par-
te do acervo dos programas — as palestras estão 
disponíveis na íntegra. O site do "Café Filosófico" 
recebe mais de 50 mil visitas mensais. 

Engana-se quem acha que o programa está 
restrito a uma faixa seleta de audiência. Pesqui-
sas preliminares mostram que é cada vez maior 
o número de pessoas das classes C e D entre os 
telespectadores assíduos. Marta Maia, editora 
do programa, conta que certo domingo, à meia-
noite, precisou de serviços de um borracheiro 
em São Paulo. Antes de atendê-la, o profissional 
fez um pedido: "Senhora, você espera um pou-

quinho? Eu preciso botar para gravar o 'Café Fi-
losófico'. Uma mulher vai falar sobre drogas e eu 
quero assistir com meu filho depois". 

DESAFIO DA LINGUAGEM • 
Encontrar uma linguagem acessível ao pú-

blico transformou-se na pedra fundamental do 
programa. Uma das primeiras formas utiliza-
das, a leitura de poemas em consonância com o 
assunto abordado, ficou a cargo da atriz global 
Maria Luisa Mendonça. Ela seguiu em três tem-
poradas, mas era preciso ousar mais. Ao correr 
do tempo, outras formas foram utilizadas, da 
música ao cinema; de intervenções das áreas 
plásticas aos curtas de videoarte e minidocu-
mentários. Todas passaram pelo "Café". 

A função dos atuais apresentadores Germano 
Melo e Daniela Wahba é encurtar caminhos. Eles 
atuam como introdutores à fala do palestrante. 
"É por meio da linguagem dessas outras artes 
que eu consigo sensibilizar quem está vendo o 
programa. Funciona como uma espécie de link 
entre a fala do palestrante e o público que está 
em casa", explica a editora Marta Maia. 

Ela lida com as imagens captadas por três ci-
meras, que possuem total mobilidade no estúdio, 
e uma quarta fixada estrategicamente no centro 
do auditório do "Café". Também são incorporadas 



artes gráficas e imagens de arquivo. Após os dois 
primeiros anos, a montagem deixou de ser feita na 
TV Cultura e foi transferida para uma produtora 
independente sob a supervisão de Marta, que tam-
bém é antropóloga e há mais de 30 anos trabalha 
em TV. A edição começa ao fim de cada módu-
lo. Os que têm apelo midiático vão para a sala de 
montagem na produtora Bossa Nova, em São Pau-
lo. Nenhuma palestra vai ao ar de maneira integral. 
Algumas não chegam a grade da televisão. 

O programa tem apenas 45 minutos, que pre-
cisam condensar as duas horas de "Café" sem 
deturpar o encadeamento do raciocínio do pales-
trante. Por vezes é combinado um pequeno rotei-
ro com os palestrantes, para facilitar o trabalho 
da edição. Uma conversa prévia. 'Acho fascinan-
te como o 'Café' conseguiu encontrar uma forma 
de falar ao público e transformar as palestras em 
programas televisivos tão bons quanto a palestra. 
É um exemplo contundente de como fazer televi-
são inteligente sem desprezar o entendimento do 
público", diz o curador Fernando Chuí. 

Pelo menos seis roteiristas trabalham no 
"Café Filosófico". Cada um atua em uma etapa 
distinta. Um faz a decupagem, outro a pesquisa 
de imagem, outros a pesquisa histórica. A equipe 
é formada por filósofos, publicitários, jornalistas, 
sociólogos e roteiristas de documentários. Para 

cada módulo, um roteirista específico. "Se estou 
falando de crise na família, eu preciso de alguém 
que entenda, que seja mãe, por exemplo. Às ve-
zes eu tenho quatro módulos sendo trabalhados 
ao mesmo tempo. Cada módulo demora cerca de 
dois meses para ser editado", informa Marta. 

A meta do "Café Filosófico" é a convergência 
de linguagens. Criar programas televisivos sofis-
ticados na imagem e no conteúdo. Mas uma so-
fisticação que prima pela leveza e simplicidade. 
"Para atingir as classes C e D, a gente precisa fazer 
adaptação ainda maior na nossa linguagem, fazer 
coisas mais leves de forma que ela não tenha ne-
nhum nível de erudição, para que haja um maior 
nível de entendimento", diz Rodrigues. "Nem 
todos nós temos recursos para utilizar a forma 
contemporânea de você se informar sobre esses 
temas cotidianos, que é a terapia. A gente tam-
bém começou, através do 'Café Filosófico', quase 
que uma terapia de grupo de graça. Nesse senti-
do, passa-se uma autoajuda de alto nível. Porque, 
no caso da autoajuda, há muitos charlatães. Aqui 
não. Nós estamos buscando pessoas que conse-
guem, com seriedade, integrar informações de 
relevância sobre o cotidiano", afirma Rodrigues, 
com a esperança de que, assim, de borracheiros a 
doutores, todos façam questão de tomar um café 
e ouvir filosofia na frente da televisão. 
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