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INTRODUCTION 

 



 

ABERTURA 

Quando batem na campainha, as pessoas perguntam:  
Quem é?- e não:  

Quem foi? 
Dona Antonieta Campello 

 

urante todo o meu trabalho de pesquisa sobre Campello Neto, ouvi 

todo o tipo de gente. Foram cenógrafos, iluminadores, diretores, 

parentes, amigos, costureiras, contra-regras, fofoqueiros... Gente 

que em algum momento da vida entrou em contato com ele e deu seu depoimento, 

muitos verdadeiros, muitos revestidos da poesia da morte e do tempo, já que ele 

faleceu em 1989. A memória prega peças - mas desvendá-las é muito divertido.  

Foi por esta razão que iniciei esta abertura (introdução) com a frase de Dona 

Antonieta Campello, mãe do Professor Campello Neto. O que nos importa é o hoje, 

não importa o que passou. Entendo perfeitamente bem o contexto em que ela 

aplicava a frase – em relação a um passado de glórias e fortuna que o presente já 

não tinha. Mas como bom aprendiz, gostaria de dizer à Dona Antonieta que a frase 

aplica-se fortemente a seu filho neste momento.  

Campello Neto é um cenógrafo, um grande artista. Não apenas foi.  

Aqueles que me conhecem pensarão que eu faço alusão à minha própria 

brincadeira de que um artista não morre jamais.  

Será que Campello Neto como artista morreu? 

Sua carreira aconteceu entre 1951 e 1989. Trinta e oito anos de atuação, 

portanto, em mais de cinqüenta espetáculos de teatro, cinema e TV. Participou da 

Fundação da TV brasileira, trabalhando entre outras na Rede Globo, na TV 

Continental, na TV Cultura e  na TV Bandeirantes, criando ou ampliando os setores 

de cenografia e figurino nestas emissoras já a partir de 1959.  

Trabalhou com artistas como Aracy Balabanian, Raul Cortez, Antunes Filho, 

Ademar Guerra, Nydia Licia, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Jofre Soares, Roberto 
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Bonfim, Ivan de Albuquerque, Heraldo de Oliveira, Liana Duval, Jairo Arco e Flexa, 

Cacilda Becker, Dionísio Azevedo, Hebe Camargo, Célia Helena, Walter Avancini, 

Alfredo Mesquita, Silnei Siqueira e Natália Thimberg. Fora todos os outros que 

depois serão citados.  

Fez entre outros o filme que ocupou a Sessão da Tarde de muitas gerações- 

Independência ou Morte. Outros filmes incluem A Batalha dos Guararapes e O 

Caçador de Esmeraldas.  Teleteatros então foram inúmeros.     

Se a atividade profissional deste artista não foi suficiente, podemos investigar 

as raízes deixadas por ele em alunos dos seus cursos de cenário e figurinos, a partir 

de 1968 na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde 

atuou até 1989. Dois brilhantes profissionais da área da cenografia e indumentária 

que foram seus alunos são Gabriel Villela e Naum Alves de Souza. 

Tantas trajetórias que se cruzaram. Cada um que passou pelo caminho do 

Professor Campello levou uma parte sua, impossível de retirar e/ou apagar. 

Assim foi meu encontro com ele.  

Havia acabado de ser aprovado no vestibular para o curso de Artes Cênicas da 

ECA USP. Era fevereiro de 1989 e tivemos uma reunião com os professores para 

apresentação do curso e da escola. Não foram todos os professores. Logo após o 

início da reunião chegou o Professor Campello, com seu estilo inconfundível. Anos 

mais tarde, o Professor Eudinyr Fraga definiria, não sem uma pontada da sua 

característica agudeza, o Professor Campello como um dândi, a figura tão 

característica da virada do século XIX para o XX que teve como seu representante 

máximo Oscar Wilde.  

Eu discordo do amigo professor após esses anos de pesquisa. A minha busca 

me leva a acreditar que a melhor palavra para definir o Prof. Campello seja 

flamboyant.  Com pronúncia inglesa, não francesa. “Flambóiant” e não “flamboyã”, 

para não lembrar o  nome popular da árvore que leva este nome.    



 

De volta aquela reunião de apresentação, lá estava o professor. Recebeu a 

palavra e... não parava mais de falar. Era um autêntico contador de causos, e neste 

dia contava, claro, sobre como foi que ganhou a bolsa para estudar na Itália e as 

peripécias que enfrentou para cursar cenografia em Perugia e Roma.  

Era de morrer de rir. Era teatral, divertido, atraente, simpático e daria aulas 

para mim no segundo ano. Era uma matéria que eu esperava com toda ansiedade, 

pois a minha maior ambição era estudar figurinos e cenografia. Neste período ainda 

trabalhava bastante  como ator. O figurino histórico então era um tema que me 

fazia vibrar - e soube que teria aula com um dos maiores especialistas neste assunto, 

o próprio Professor Campello.  

Não é que ele inventou de “morrer” em novembro daquele ano, aos 65 anos? 

“Morreu” mesmo. Em fevereiro de 1990, portanto um ano depois de ter visto 

o Professor Campello pela primeira vez, recomeçavam as aulas depois do período 

das férias de verão. 

Eu estava andando pelo corredor do Departamento de Artes Cênicas  quando 

um funcionário do departamento passou com um saco cheio de lixo, saindo da sala 

que tinha sido do Professor Campello. Naturalmente curioso, fui espiar o “lixo”, uma 

montanha de papéis que estavam sendo dispensados.  

Foi exatamente ali que começou esta pesquisa. 

No saco de lixo estavam vários materiais que seriam para mim de 

fundamental importância: desenhos do Professor Campello em um caderno de 

viagem, provavelmente a de Perugia, alguns dos quais reproduzirei aqui; o script do 

filme Independência ou Morte, do qual nem os herdeiros do produtor do filme tem 

cópia e diversos capítulos de telenovelas. Havia ainda um material muito 

interessante: centenas de folhas soltas, xerografadas e muito amassadas, talvez pelo 

próprio funcionário da escola que fazia a limpeza, de um livro chamado A 

Cenografia: Introdução Histórica e Considerações.  

 



 

Levei tudo para minha casa, juntei página por página do que consegui e fiz 

duas “apostilas”, como as denominei. Fiz uma nova cópia xerografada, guardei o 

material e remontei o livro do Professor Campello. Não tive a mesma felicidade com 

uma profusão de folhas dispersas que deveriam ser entrevistas, mas era impossível 

juntar aquilo tudo.  

Passaram-se 14 anos. Eu já era então professor de Cenografia e Indumentária 

do Departamento de Artes Cênicas, cargo ocupado entre 1968 e 1989 pelo Professor 

Campello Neto. Mas esta seria apenas mais uma das coincidências que marcaria 

este trabalho. 

Este trabalho vem resgatar a memória de um cenógrafo que viveu da arte da 

cenografia e da indumentária. Visa contribuir para a preservação da memória e da 

dignidade artística neste país, ampliando também o número de publicações sobre 

cenografia, estimulando a pesquisa e o estudo nesta área.    

Campello Neto, Campello Netto ou Campello Néto – algumas das grafias que 

ele usou em algum momento do seu trabalho - foi certamente uma figura 

controversa. Isso para dizer o mínimo diante de uma trajetória que vamos 

desvendar agora.   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
TO

 P
R

IM
EI

R
O

 

 O  
PROCESSO DE 
FORMAÇÃO 

 
THE EARLY YEARS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DO RIO GRANDE DO SUL A PERNAMBUCO - DE NORTE A SUL, A FORMAÇÃO DO 

ARTISTA 

 

Uma geração vai, e outra geração vem; porém a terra para sempre permanece,  
E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar donde nasceu. 

O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento, e volta 
fazendo seus circuitos.  

 
ECLESIASTES – I,4,5,6 

Citado por Érico Veríssimo na introdução de O Tempo e O Vento, em 1956. 

 

 

ampello Neto nasceu em águas rio grandenses, como ele costumava 

dizer. Na sua certidão de nascimento consta o dia 02 de abril de 

1924. Na verdade, essa é apenas uma das passagens inusitadas da 

vida do professor - seu nascimento aconteceu no dia 01 de abril de 1924. Mas qual a 

família tradicional pernambucana que registraria seu filho no dia da mentira? Não 

há a menor dúvida que o menino nascido por “acaso” em Rio Grande, no Rio Grande 

do Sul, era recifense, pernambucano de coração e também de alma. 

A história que envolve o Professor Antônio Heráclito Carneiro Campello Neto 

tem todo o sabor e as cores da nossa epopéia tropical O Tempo e o Vento. A grande 

obra de Érico Veríssimo traz a família Terra Cambará, que se estabeleceu no Rio 

Grande do Sul em 1745, época das primeiras guerras de fronteiras no Brasil e do 

estabelecimento das primeiras estâncias desse estado. Estudos realizados por 

Reinaldo Carneiro Leão, ele próprio descendente da família Carneiro Campello, 

conduzem a documentos da Torre do Tombo, em Portugal, que trata da vinda para o 

Brasil da referida família em 1740 para ocupar áreas do nordeste brasileiro, 

particularmente Pernambuco. Era o princípio da formação dos territórios que depois 

dariam origem aos engenhos de açúcar que dominaram a paisagem nordestina no 

século XIX. 
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Mas a comparação dos dados das duas famílias, uma delas fictícia, a dos Terra 

Cambará,  pode nos levar muito além das coincidências das datas ou das lutas por 

terras. Infelizmente, a história do Prof. Campello Neto tem, entre suas alegrias, 

tragédias carregadas de tintas tão fortes que marcaram profundamente a vida do 

artista Campello Neto.   

A saga mais recente da família 

começa com Antônio Heráclito Carneiro 

Campello, o avô de Campello Neto, 

conferente da Alfândega do Recife e 

vulgarmente conhecido como Dr. 

Catonhé. Para a família, era o Dindinho. 

Casado com Maria Amélia de 

Albuquerque Maranhão, a Dindinha, que 

descendia dos velhos Albuquerques de 

Olinda, remontando suas origens talvez 

ao patriarca Jerônimo de Albuquerque. 

Dos filhos do casal, vingaram: José 

Durval, o Zezé (pai do Prof. Campello); 

Joaquim Pedro, o Tio Quinquim; Maria 

da Conceição, a Lilia; Ângela Dolores; 

Guilherme; Paulo e Helena. Era esta a 

família do Engenho São 

Salvador.(CAMPELLO, 1977:5)  

Alberto José Carneiro Campello, 

primo do Prof. Campello, em seu livro 

São Salvador- Quase Memória de um 

Engenho, descreve da seguinte forma o 

 

 
Figura 1- Dona Maria Amélia                          

 

 

Figura 2- Antônio Heráclito Carneiro  

Campello 

 



 

 Engenho São Salvador, de propriedade do avô do Professor Campello:  

 

A chuva tamborilava de encontro às vidraças das janelas da casa grande do Engenho 

São Salvador, no município de Jaboatão. Era um sobrado pintado de vermelho construído 

entre a estrada e os barrancos das colinas onde se destacava um tênue fio d’água que ia 

engrossando até formar uma cachoeira lá nos grotões do fundo da propriedade marcando 

a paisagem com uns tons poéticos de quadro pintado por um realista do século passado. 

Entre as lajes que rodeavam a cachoeira, havia umas espécies de pilões cavados na pedra, 

a que se atribuía cavados no tempo dos holandeses, que teriam feito mineração de ouro, 

ou melhor dizendo, tentado fazê-la naqueles grotões. 

A casa, consistia num sobrado com umas quinze janelas do tipo guilhotina, sendo 

oito de frente. No pavimento inferior achava-se a loja, onde havia uma escada que dava 

acesso ao andar superior ladeada por aposentos também chamados “lojas”: a dos rapazes, 

a das selas e a do cal, que ficava no oitão. No pavimento superior, havia quatro espaçosos 

quartos de dormir, a patriarcal sala de refeições e a sala de estar, seguindo-se uma cozinha 

grande e uma despensa. Fora do corpo da casa, ficava um enorme quarto de madeira, de 

chão batido, onde dormiam as empregadas. No oitão ao lado, situava-se o pomar onde 

havia todas espécies frutíferas, tendo até pés de cacau, seguindo-se a horta, cercada de 

fruteiras. Adiante ficava a estrebaria, rodeada por palmeiras reais. Na frente da casa 

grande, abrangendo todo o espaço entre a horta e a estrebaria, estava o jardim protegido 

por enorme grade de ferro com dois portões laterais, os carros entravam por um deles e 

saiam pelo outro respectivamente. Ao lado esquerdo avistava-se um açude, a cavalariça e 

as casas dos moradores ou a rua, como se costumava chamar estes aglomerados de 

casebres, remanescentes das antigas senzalas, nos engenhos da zona da mata nordestina. 

(CAMPELLO, 1977:5) 

 

A família evidentemente tinha posses. A própria descrição do sobrado faz 

referência a esse poderio financeiro, descrevendo a utilidade das lojas do pavimento 

inferior e a hierarquização dos espaços – tanto os internos quanto os externos. Na 

casa grande usava-se a parte de cima para a vida em família e a parte de baixo para 

a convivência social, como as novenas e outras reuniões. A parte externa da casa, 



 

com suas construções menos nobres, era usada pelos mais pobres, os socialmente 

menos favorecidos.  

Esta hierarquização seria fortemente empregada na formação do Prof. 

Campello. A descrição do sobrado também o atinge por dois outros aspectos: um 

certo lirismo incontido do autor, que pincela seu texto de um saudosismo quase 

árcade (tom muito presente nas cartas e descrições do Prof. Campello, como 

veremos) e a descrição do cenário - que seria a arte maior do professor.  

As histórias e a tradição oral de uma família são talvez a fonte mais rica do 

imaginário infantil, que marcam de forma profunda a personalidade de uma criança. 

O próprio Prof. Campello era um grande contador de causos, ou um grande ESOPO, 

como o definiria seu sobrinho José Durval Campello – filho da irmã do Prof. 

Campello, Amelinha - psiquiatra residente no Rio de Janeiro. Suas fontes de 

inspiração provavelmente passaram por estas duas pequenas histórias que seguem, 

do início do século, no Engenho São Salvador: 

 

“CAUSO 1” (CAMPELLO, 1977: 9-10) 
 

O carreiro Zé Pedro chegou esbaforido à casa grande. Vinha mais branco do que um 
sapoti na cinza. Os olhos esbugalhados pareciam saltar das órbitas. Suando por todos os 
poros parecendo mais um tirador de espírito. Caiu arquejante no banco que ficava 
ladeando a varanda. “Biu”, ou Severina, veio correndo trazer um copo de água para o 
irmão; o qual, depois de algum tempo, gaguejou: 

-Eu vi ele!... Seu doutô, me acuda! Eu, eu vi ele!... 
-O que foi que você viu, Zé Pedro? 

Gritou com seu vozeirão trovejante o dono do engenho. 
-Eu, eu vi o lobisome... 

Disse Zé Pedro muito encabulado. Ao que o patrão replicou: 
-Que invenção é essa? Lobisomem não existe! 
-Exeste sim, seu Douto. É qui vosmecê num credita nele. Eu vi! 
-Deixe de conversa Zé Pedro. Me conte o que viu e pare de assustar os meninos! 
-Apois, seu douto, num é qui eu vinha muito lampreiro lá pras bandas do grotão? A 
lua tava bunita e eu assuntando umas leseiras nem lembrava qui hoje é sexta feira? 
-Pare com tanta bobagem, Zé Pedro, desembuche logo!  

Zé Pedro continuou: 
-Apois, seu doutô, lá ia eu, quando ouvi um ronco mode um pouco grande e o bicho 
apariceu. Era cuma um zumbi de boi, bateno os casco e sortano fogo. Quando a 



 

disgraça veio pra minha banda eu me borrei todo. Aí eu corri. Corri cuma um doido 
até aqui!... 

Severina aparteou apoiando o irmão: 
-Apois é, meu padinho. O povo todo tá dexando de andá de noite pelas bandas do 
grotão. O lugar fica perto da casa de Sá Ritinha, aquela viúva que o Sinhô deixou 
morar na casa do finado Massú... 
-Até você, Severina, está acreditando nessas coisas! Você criada por Amélia, 
sabendo ler e rezar? 

Severina envergonhada respondeu: 
-Apois douto Catonhé, no barracão num se fala em outra coisa!... 
-Então eu vou mostrar a vocês que lobisomem não existe! Isso é coisa de algum 
safado que anda atrás da tal viúva. Gritou o dono do engenho e passou a chamar 
pelos filhos mais velhos e pelos seus auxiliares: 
-Meus filhos! José! Quinquim! Mestre Luís! Zé Ramos! Venham comigo. Vamos 
desentocar a assombração da casa dessa Sá Ritinha! Mestre Luís, traga um cipó de 
boi e vamos logo! 
 E foram. Ao chegarem, mandou o dono do engenho que o mestre Luis fosse em 

frente como quem não quer nada. E assim ele fez. Foi assoviando pela estrada. Não andou 
uns duzentos metros quando ouviu-se um ronco soturno e a visagem apareceu por trás de 
umas gameleiras. Era uma munganga toda de branco, andava de quatro, fazendo ruído de 
cascos de cavalo e uivando feito cachorro doido. Avançou sobre o mestre Luis, quando 
ouviu-se o grito do dono do engenho: 

-Alto lá, desgraçado, senão eu faço fogo! 
Então a coisa começou a tremer e ouviu-se uma voz medrosa e chorona que 

implorava: 
-Pelo amor de seus filhos seu doutô, num me mate! Sou eu, Sivirino, o carpina... 

Foi aí que Zé Pedro, que até então estivera tremendo de medo, ficou valente e agarrou-se 
com o bicho, puxando o lençol que encobria assombração e descobrindo o carpina 
Severino na ridícula posição de quatro pés, com quatro quengas de côco amarradas nas 
mãos e nos joelhos imitando cascos. Estourou uma gargalhada dos presentes. 

-Pelo amor de Nosso Sinhô Jesus Cristo, seu doutô, num me mate!... 
Implorava o mísero, se arrastando em direção ao grupo. E  senhor do engenho, tal como 
um juiz, indagou: 

-Cabra safado, por que você estava assustando os outros? 
Foi quando o Severino muito encabulado respondeu: 

- Apois seu douto num viu, qui eu ando me ajuntando cum a viúva Ritinha? Cumu o 
sinhô num qué gente amigada pru aqui e eu sou casado, arresorvi corre de lubisome 
mode o povo num passá pru qui e assuntá das coisa da gente! 

E assim, concluindo a questão, o dono do engenho gritou a sentença: 
-Seu mestre Luis, cubra este corno no cipó de boi para ele deixar de ser safado e 
coloque-o fora do engenho!... 
No meio da madrugada a peia roncou no lombo do infeliz, secundado dos murros 

que Zé Pedro lhe aplicou. 

 
“CAUSO 2” (CAMPELLO, 1977:9 e10) 

Logo atrás da casa grande, como em inúmeros outros engenhos, ficava a “rua”, 
como era chamado um resto de antigas senzalas que serviam de morada aos caseiros e 
trabalhadores mais achegados aos donos da fábrica de açúcar. Entre os que moravam na 



 

“rua” estavam várias negras velhas vindas do tempo da escravidão que devido a não 
saberem exercer outra atividade ficaram no engenho servindo na casa grande como 
criadas a troco de casa e alimento, eram por direito e antiguidade como que pertencentes 
à própria terra tal como as árvores ou montes. Ninguém mexia com elas e todos as 
respeitavam. Os demais moradores eram gente moça. Assalariados a quem as velhas 
tratavam pejorativamente como a “cabroeira” local.  

Dentre as pretas velhas do São Salvador, havia uma já bastante decrépita, caduca e 
quase cega, chamada Natália, que era admitida no serviço da casa grande meramente por 
compaixão; visto que de maneira nenhuma queria receber a caridade de quem quer que 
fosse. Na ociosidade também não ficaria. E assim, para satisfazê-la, foi encarregada de 
lavar os penicos servidos pelo povo da casa grande no decorrer da noite. Dessa maneira, 
toda manhã, lá se ia a negra Natália entre milagres de equilibrismo, carregando na cabeça a 
sua carga mal cheirosa em demanda ao rio.  
(...) 

Um surto pestífero assolou o estado. Muitas vidas foram ceifadas. Era a chamada 
“Influenza Espanhola”. Muita gente no engenho foi atacada pela moléstia. Na casa grande, 
José Durval, o filho mais velho, jazia entre e aviada e a morte isolado num dos quartos da 
frente onde ninguém podia entrar, a não ser sua mãe que o tratava com todo desvelo. 
Mesmo assim, certo dia, burlando toda a vigilância feita por parte da senhora  do engenho, 
Natália entrou no aposento e chegando bem perto ao doente começou a lamentar: 

-Coitado de suncê, seô Zezé. Num é qui minha mãe Deodata sonhô cum a curuja 
cortano sua mortaia na cumieira dessa casa? 
Nesse momento voltava a dona da casa e a surpreendeu dizendo essas coisa 

agourentas ao filho doente. 
-Você está doida, Natália? Como é que vem dizer uma coisa dessa a José que já está 
doente? 
-Num foi pru má, não, Dona Armela. Eu tava era avisano ele da coisa qui mãe 
Deodata dixe. Ele é tão mocinho pra morre!” 

 

À primeira vista são apenas dois casos interessantes. Um olhar mais 

detalhado, no entanto, dá a perfeita visão do que se esperava de um Carneiro 

Campello: o avô, modelo de homem bem-sucedido, rico, poderoso, dono de terras, 

era ao mesmo tempo senhor de engenho e juiz daquele local, sua lei era aplicada de 

acordo com as necessidades locais. O avô do Prof. Campello parecia reunir todas 

estas qualidades. Era natural na sua maneira de ser e dentro daquele contexto 

cultural, que desejasse que seus descendentes fossem assim. 

Os filhos, em determinada ocasião no ano de 1917, foram convocados a 

participar da defesa do Engenho com armas, visto que um grupo de comunistas - ou 

pseudo comunistas -  havia tentado tomar a casa grande, aproveitando as notícias 

do sucesso do golpe russo do mesmo ano (havia um grupo de comunistas no Recife 



 

liderado pelo Prof. Joaquim Pimenta, Professor de Economia Política da Faculdade 

de Direito, que tentou implantar uma célula comunista em Jaboatão, zona de muitos 

operários). Os filhos andavam armados. Sobreviver no início do século não era assim 

uma tarefa tão fácil quanto se imagina. O modelo masculino do filho pernambucano 

era de um homem vigoroso, forte, destemido, bom atirador, galanteador, bem 

sucedido com as mulheres. A sociedade absolutamente estratificada era patriarcal 

ao extremo, machista e demagógica na maioria das vezes.  

O papel da mulher era relegado ao segundo plano - sua função social era ser 

boa mulher e boa mãe, vivendo para servir seu marido e sua prole. Sua obediência 

em relação aos desejos e vontades do marido deveria ser total. Matar uma mulher 

infiel ou dispor dela por falta de adequação ao lar era fato comum, não passível de 

pena judiciária. 

A mulher poderia cozinhar, lavar, passar (ou ordenar que o fizessem) e 

deveria ser acima de tudo uma boa cristã, católica por excelência para não ser 

condenada ao inferno – basta lembrar que na visão católica foi a mulher quem 

desviou o homem do Paraíso.  

Com relação aos servidores, os dois trechos ilustram bem o que se via na 

virada do século XIX para o XX: os empregados eram remunerados com base na 

troca, por exemplo. O vaqueiro que servia ao Engenho São Salvador era remunerado 

com uma parte dos bois que cuidava. As negras que serviam na casa grande não 

eram mais escravas, mas como não tinham para onde ir depois de serem libertas, 

foram ficando, adequando-se à sua nova condição miserável de “alforriadas”. 

O caso da Negra Natália e de sua mãe Deodata - que aliás enlouqueceram e 

tiveram que ser internadas em um hospício no Recife - é apenas uma ilustração. 

Servem como representação de uma época em que a realidade era muito mais crua 

do que a saudade permite enxergar.  

 



 

 Figura 3- José Durval Carneiro Campello   

O pai do Prof. Campello, José Durval 

Carneiro Campello, o homem mais velho da 

família, receberia ainda incumbências mais 

importantes. Sua responsabilidade era 

maior, pois além de todas as características 

de seu pai - o Dr. Catonhé - Durval deveria 

ser o líder natural da família, preparado 

para substituir o patriarca com os mesmos 

valores e, se possível, superá-los,. Isso 

incluía a responsabilidade pelos irmãos: as 

irmãs deveriam se casar e os homens 

deveriam ser bem sucedidos com o apoio 

dele. Nestes planos estavam incluídas a 

manutenção das casas de propriedade da 

família e a gestão dos bens e recursos 

patrimoniais.  

José Durval Carneiro Campello era 

bacharel em Direito, como cabia a um bom membro das oligarquias locais. Havia, 

entre outras conquistas, estudado em Oxford, conforme relataram pessoas da 

família.  

José Durval estava fadado a ser infeliz nos negócios. Estabelecido com uma 

fábrica de conservas, transformou-a em casa de especiarias, situada à Rua do Bom 

Jesus onde funcionou com o nome inglês de “SHEEP SCHANDLER”. Logo depois 

iniciava um negócio de importação de papagaios para a Europa, que redundou num 

fracasso total, pois foi roubado pelos prepostos do velho mundo. Homem de boa fé, 

acreditava que as aves morriam tão logo passavam a linha do Equador. Assim, 

desgostando-se dos negócios, Zezé (sic) fez concurso para Fiscal de Consumo e foi 

designado para servir em Porto Alegre. (CAMPELLO, 1977:22) 



 

 
Figura 4- Maria Antonietta Carneiro Campello 

 

Quando da partida para o Rio 

Grande do Sul, já estava casado com 

Dona Maria Antonietta Carneiro 

Campello e tinha a filha Maria Amélia 

Carneiro Campello. O filho Antônio 

Heráclito Carneiro Campello Neto 

nasceria já no Rio Grande do Sul. O 

casamento de Dona Maria Antonietta 

com José Durval não havia sido nada 

fácil. O pai dela, conservador, não 

queria seu casamento para que ela 

pudesse se dedicar a tomar conta dos 

filhos dele e dele próprio, quando 

velho.  

Chegou a oferecer a ela uma pérola negra de enorme valor, dias antes do 

casamento, para que ela não se casasse. O pai era, também, ligado à uma Loja 

Maçônica, que ofereceu seus préstimos para acabar com o noivo. E isso porque 

Maria Antonietta e José Durval eram primos – um casamento bastante desejado 

pelas elites açucareiras. Mesmo assim, casaram-se e logo partiram para o sul. Mas 

existem algumas hipóteses para esta mudança.  

Uma, que já foi apresentada, é a teoria de Alberto Campello, ouvida de seus 

familiares, de que ele prestou o concurso para fiscal de consumo e foi transferido 

para o Rio Grande do Sul. Talvez tenha sido uma manobra política, nos moldes do 

que já havia acontecido a seu pai alguns anos antes, quando teve que se mudar com 

a família toda para Manaus graças a um desafeto político que conseguiu sua 

transferência. 



 

Outra versão, dada por familiares, foi a que a própria Dona Antonietta 

Carneiro Campello contava quando ainda era viva e morava no Rio de Janeiro: a ida 

para o sul foi uma espécie de fuga. 

Vimos ainda há pouco nos dois pequenos “causos” sobre o engenho São 

Salvador que seu senhor era dominante e severo,ainda que dentro de um espírito 

generoso e justo. O que Dona Antonietta se queixava, no entanto, era da dominação 

do marido pelo pai e também de sua própria limitação dentro de casa, pois a ela 

nada era permitido fazer. Nada. Não tinha poder de decisão nenhum sobre os filhos 

ou sobre ela mesma. Um chofer vindo da casa do sogro trazia a comida pronta para 

o almoço e o jantar. A ida ao Rio Grande do Sul – quase o outro extremo do país- 

seria uma distância longa o bastante para ao menos diminuir esta influência  e 

permitir ao jovem casal que se desenvolvesse dentro dos seus ideais. 

 Outra hipótese, já bastante imaginativa, contempla a idéia de um 

distanciamento por conta da derrocada financeira do próprio José Durval, como 

vimos. A escolha pelo Rio Grande do Sul como 

base de trabalho daria possibilidades de um 

recomeço digno, já que as dívidas foram 

saldadas pelo pai.  

Foi no Rio Grande do Sul que a coruja da 

ex-escrava Natália finalmente cortou a mortalha 

do jovem José Durval.  

Numa diligência, José Durval surpreendeu 

uma irregularidade de um contribuinte, 

provavelmente por conta da rotulação do 

imposto pago que deveria ser colocado nas 

garrafas de bebida. O comerciante, furioso, 

sacou sua arma e disparou. José Durval teve  
Figura 5- Santinho fúnebre de José 
Durval Carneiro Campello                              
 



 

tempo de sacar a arma e disparar contra 

seu algoz.  

 A tragédia terminou com a morte 

de ambos. Era o dia 9 de julho de 1924. 

José Durval Carneiro Campello contava 

trinta e um anos de idade. Sua esposa, 

vinte e quatro. A filha Maria Amélia tinha 

dois anos e o Prof. Campello, três meses. 

 A própria Dona Antonietta contava 

que no dia seguinte, ao saber da morte do 

marido, seus cabelos ficaram grisalhos, 

tamanho foi seu choque. No nordeste, 

conforme relata Reinaldo Carneiro Leão, 

no momento em que José Durval fora 

baleado, o velho Antonio Heráclito 

despertava de um cochilo gritando que haviam matado seu filho. 

Sozinha numa cidade estranha, sem parentes e com dois filhos, parecia não 

haver outra alternativa para Dona Maria Antonietta que não fosse voltar para o 

Recife e enfrentar mais uma vez o sogro, o senhor Antônio Heráclito Carneiro 

Campello.  

 

O RECIFE: TOTAL IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COM A SUA TERRA 

O Engenho de São Salvador, que até hoje gera encantos na família, já não 

mais existia.  

O fim do São Salvador chegou quando meu avô, desgostoso com a doença constante da 

esposa, acrescido pelos grandes prejuízos havidos em negócios do filho Zezé resolveu 

vendê-lo. Fazendo-o pela importância de cento e cinqüenta contos de réis, que recebeu de 

Oscar dos Santos Dias, o qual, recebendo o engenho de “porteira fechada”, tratou de 

 
 Figura 6- Maria Amélia Carneiro Campello, 
a Amelinha                                                                 



 

vendê-lo ao governo para que aproveitando de suas águas, construísse a represa do Gurjaú 

para abastecer o Recife. Conta-se que Oscar dos Santos Dias vendeu o engenho depois de 

ter derrubado as matas cuja madeira vendeu à estrada de ferro Great Western, chegando 

até a negociar o travejamento da casa grande. Efetuada a transação por meio de 

desapropriação por utilidade pública em 1920, deixava de existir o São Salvador, tendo 

seus moradores se dispersado. Fim bem melancólico para aquele pequeno mundo em 

miniatura cujas recordações nos deixa um sentido nostálgico de saudade. (CAMPELLO, 

1977:30) 

Na casa no Recife acontecia o mesmo que no Engenho São Salvador. Antonio 

Heráclito Carneiro Neto gostava da casa sempre cheia de gente. Os parentes e 

amigos sempre acorriam. A primeira casa foi na Rua da Aurora, no Recife, onde hoje 

funciona o restaurante Barrozo. A segunda casa era bem do lado, onde funciona 

hoje no Recife o Restaurante Buraco da Otília. São dois casarões gigantes.  

A chegada do menino Campello Neto foi um substituto imediato para o filho 

perdido no Rio Grande do Sul. Adorado pelo avô, Campello Neto fazia dele, no dizer 

de sua prima  Dona Maria Ângela Inojosa de Andrade, “o que queria. Meu avô era 

um homem muito justo, muito honesto. Mas quando o neto sentava perto dele no 

carro, já colocava um chapéu e seguia ao lado do avô, sem que ninguém conseguisse 

tirá-lo de lá. Ficava todo empolado. Meu avô era chefe da alfândega, então não 

tinha problemas financeiros. Ele reunia sempre os netos, e como era muito formal, 

muito rígido, eles tinham que fazer fila para pedir benção e depois ganhar um 

cachimbinho de barro de brinquedo e balas”.  

Dona Maria Ângela e o Prof. Campello moraram juntos na casa do avô em 

1938, quando a mãe dela faleceu e o pai não tinha quem tomasse conta dos três 

filhos – a própria, Dona Celina e o outro primo também batizado de José Durval. 

Neste período, a avó, Dona Maria Amélia, já tinha falecido.  

O avô assumiu totalmente a educação dos netos. A mãe do Prof. Campello 

contava que ele exigiu que ela abrisse mão da pensão paga pelo governo – e ela 

receberia uma boa pensão, pois ele foi executado em serviço -  porque ele não 



 

precisava de dinheiro e ela não iria viver à custa de homem nenhum ou de ninguém. 

Foi assim que ela foi morar na casa dele, onde seria tolhida de qualquer iniciativa 

pessoal, como vimos. Se ela fosse à missa das dez, ao invés da missa das nove, ele já 

perguntava: “Está mudando de horário por quê?” Se um provável candidato à mão 

de uma das filhas vinha para visitar, ele mandava que ela se recolhesse, já que era 

viúva mas podia despertar algum interesse.  

O avô do Prof. Campello, segundo o sobrinho José Durval Campello, não foi 

exatamente um bom substituto de pai, já que as inclinações do menino eram 

artístico demais, o que desagradava plenamente um padrão machista a ser 

satisfeito. Como seria possível que um “cabra macho” gostasse de dança e teatro? 

Apesar do Prof. Campello falar sempre muito bem do avô, o sobrinho José Durval vê 

que deve ter sido muita dura esta opção de Campello pelo terreno da arte. 

O avô era realmente um homem de talho severo. Um outro exemplo disso foi 

contado por Elizabete Cavalcanti de Albuquerque McIntire, uma sobrinha do 

Professor Campello, que conta que ouvia de sua avó, Dona Maria Antonieta, que a 

mãe dela, Dona Maria Amélia, não tinha podido receber a herança de seu pai, 

descendente dos velhos Albuquerques de Olinda, porque o Dr. Catonhé, havia dito 

que ele era rico o suficiente e que não precisava do dinheiro do pai dela.  

Viúvo o avô, quem assumiu as rédeas da casa foi a filha Maria da Conceição, 

Dona Lilia, a “Madrinha”. Era a filha mais velha e também quem deveria, 

“naturalmente”, assumir a frente da casa no caso da falta da mãe. Essa história se 

repetiria mais tarde outra vez.  

Lilia era mesmo madrinha de batizado de todos os filhos mais velhos dos 

irmãos. Contam Dona Maria Ângela e Dona Celina, que ela “era uma criatura fora de 

série. Não casou para tomar conta do pai e dos irmãos menores; aí depois vieram 

vários meninos, e ela tomou conta de todos. Ela dizia: ‘Eu não me casei, porque a 

minha sorte era tomar conta dos filhos dos outros’. Todos os pretendentes que 

apareceram para ela eram homens viúvos com filhos”. Dona Lilia ficou por muito 



 

tempo responsável pelas crianças e pelo pai, o avô do Prof. Campello, que faleceria 

em 1939. Ela era, segundo Dona Maria Ângela, “uma mulher muito boa, mas muito 

enérgica. Falava baixinho, mas forte e todo mundo a  obedecia”. 

Ela estudou escondida do pai, formou-se professora e trabalhava para ajudar 

a sustentar a família, que não tinha mais o mesmo dinheiro de antes.   

Dona Lilia optou por viver no final da vida em um pensionato de freiras aberto, na 

Rua Visconde de Albuquerque.  

Dona Maria Ângela conta que o Prof. Campello não era uma criança “dessas 

de viver em briga”. Era muito amigo, muito sossegado. “Gostava muito de desenhar 

e tinha muito jeito para isso. Ele fez uma vez um corso com bonecas que ele mesmo 

fez todas as roupas, as saias, ele sempre foi muito habilidoso. Ele fazia desenhos de 

filminhos, em papel, na seqüência”.  

Era muito religioso e vivia freqüentando o Convento do Carmo, onde a família 

tinha dois frades, que eram Carneiro Campello: os frades carmelitas Guilherme e 

José Maria. Havia na família um outro padre, que assumiu a igreja de Campo 

Grande, no Recife, que  era o padre Gilberto.  

Não se sabe bem se por vocação religiosa ou por influência familiar, mas o 

Prof. Campello chegou a passar um ano como interno, seminarista no Convento do 

Carmo. Passado um ano, a família verificou que ele estava deprimido, doente, e o 

tirou do convento. Tinha cerca de dezesseis anos.   

Sua ligação com a família sempre foi muito forte. Gostava de acompanhar as 

primas a todos os bailes e não raro as ajudava a se vestirem, dando palpite nos 

modelos e criando mesmo alguns deles. Dona Maria Ângela conta que o vestido de 

noiva dela foi desenhado por ele.    

Ainda morando na mesma casa estava Dona Maria Amélia, a Amelinha, irmã 

do Prof. Campello, que estudava em colégio interno: o Colégio da Sagrada Família.   
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Figura 10 - O Prof. Antonio Heráclito Carneiro 
Campello Neto, provavelmente aos dois anos, no 
Recife. 1926 
 

Figura 9- O Prof. Campello e sua irmã Amelinha, 
1927(?) 
 

Figura 8 -Primeira comunhão de Amelinha Figura 7 -O avô, já bastante idoso.  
 



 

 

Havia ainda dois tios mais jovens, irmãos de Madrinha, que eram Paulo e 

Helena. Paulo era médico e foi para o Rio de Janeiro, onde viria a falecer de uma 

infecção generalizada. Helena estava noiva e ia se casar, mas morreu muito 

rapidamente: teve uma forte gripe, que virou pneumonia e logo depois tuberculose. 

Morreu em seis meses, conforme relatos familiares. 

O noivo dela era Gil Clementino Cavalcanti de Albuquerque, seu primo, o que 

era fato comum nestas ligações matrimoniais. Ele era filho de Pantorra, um engenho 

de seu pai, famoso como o foi o São Salvador. Quando Helena morreu, ele ficou tão 

triste que disse que não se casaria mais. Mudou de idéia, no entanto, e desposou a 

irmã do Prof. Campello, Dona Amélia.  Corria o ano de 1941.  

O casamento de Dona Amélia é a seguir descrito pelo próprio Prof. Campello. 

Este texto foi extraído de uma dedicatória que ele escreveu para o sobrinho 

psiquiatra José Durval no aniversário de quarenta anos deste em 1985. O livro, só 

por curiosidade, era Vale do Paraíba, Velhas Cidades, de Tom Maia e Thereza Regina

 

  
Figura 11- Vista geral do Engenho Pantorra 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12- A primeira 
comunhão do Prof. 
Campello, em 01 de 
setembro de 1933. 

 



 

de Camargo Maia.  

José Durval, 
 

Ontem, quase às oito e meia da manhã, um movimento de automóveis, de 
pessoas se movimentando por entre esses carros de onde desciam outras que 
vinham cumprimentá-las, tornava o pátio da Matriz de Nossa Senhora da Piedade, 
igreja já inteiramente repleta, um canto colorido brilhando sob o lindo sol! Não 
faltava ninguém dentro daquela igreja; e naquele pátio: os Carneiro Leão, os 
Carneiro de Novaes, os Carneiro da Cunha, os Maranhão Vieira da Cunha, os Vieira 
da Cunha, os Martins do Eirado e os Maranhão de Carvalho, os Carneiro de 
Albuquerque e sobretudo, em massa, os Cavalcanti de Albuquerque, Carneiro de 
Albuquerque e os Carneiro Campello! 

Tia Doninha, com o rosto sob a voilette de seu chapéu sorria beatificamente, 
conversando ainda no pátio, dizendo “enfim casa essa neta de Catonhé com o filho 
de Manoel Clementino de Pantorrra!”, enquanto desdobrava seu precioso leque de 
madrepérola. 

A limusine parou na escadaria da igreja, surgindo de repente, pelo braço de 
Tio Horácio, em grande uniforme cheio de dourados, sorridente e com os olhos 
mais verdes e brilhantes do que nunca, mais parecendo uma linda menina que 
fizesse sua primeira comunhão já meio grandona, num vestido enfeitado com 
rendas que foram de Dindinha Amélia, a primeira neta  de Catonhé que se casava e 
que veio caminhando por entre aquela gente perfumada, bem vestida, sorridente e 
comovida para ir ao encontro de seu destino de felicidade! 

 
Toinho 

(dezembro/1985) 

 

O professor cursou o Ginásio no Colégio Porto Carreiro em 1944. 

  Foi também em 1944, 15 de setembro, que ele recebeu seu Certificado de 

Reservista de 2ª categoria (nº228001), dispensando-o do Serviço Militar. Da sua 

ficha, extraímos que ele tinha um metro e setenta de altura, cabelos castanhos lisos, 

olhos castanhos, nariz reto, rosto oval, boca média e não tinha sinais particulares. 

Era vacinado, sabia ler e escrever!  

 Quando Dona Amélia se casou com o Sr. Gil, foi morar em Casa Amarela, no 

Recife. O Prof. Campello foi morar junto: ele tinha um apartamento nos fundos que 

era o cantinho dele. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- O Prof. Campello na juventude, fazendo pose. 

 



 

  Gil Cavalcanti de Albuquerque, marido da irmã do prof. Campello, era no dizer 

de seus filhos José Durval, Bete e Miriam, “um construtor, um engenheiro que tinha 

uma firma de construção. Que se comprometeu demais com o governo de 

Pernambuco, fez muitas estradas e pontes no Alto Sertão de Pernambuco e até 

Feira de Santana na Bahia. Não recebia e foi fazendo empréstimos no banco. E 

perdeu tudo. O avô pagou as dívidas dele, ele aí fez concurso para o Ministério do 

Trabalho. Um primo propôs que ele assumisse uma participação na sociedade de 

uma empresa de engenharia, mas na verdade este primo só queria retirá-lo de 

Recife, articulando uma manobra política. Ele foi enganado, foi ingênuo”. O pai 

deles ficou com tanto ódio que pagou todas as dívidas e foi embora para o Rio. 

Porque também corria risco de vida.  

Uma parte da família veio para o Rio de Janeiro de avião e outra de navio. A 

irmã do Prof. Campello, Dona Amélia, veio de avião com parte das crianças, pois 

estava grávida. De navio vieram a avó, Dona Maria Antonietta, o então menino José 

Durval, Ana Maria, Miriam, Fernando e as empregadas, num ITA.  

José Durval Campello relata com emoção aquela saída, em 1954: 

“A despedida no cais foi uma coisa de emoção muita forte. O navio começou a 

se afastar e o cais estava coalhado de gente, com lenços dando adeus para a 

gente. E TOINHO (apelido do Prof. Campello) estava lá, no cais, ele só veio 

depois. Ele sabia que a gente estava vindo embora de vez.” 

 
“Toinho”, o Professor Campello, estava com trinta anos e no segundo ano do 

curso de geografia e história da Faculdade de Filosofia da Universidade de Recife, 

Pernambuco (Atual Faculdade Federal de Pernambuco). O diploma data de 23 de 

abril de 1957 e foi conferido no dia 04 de abril do mesmo ano.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Cópia xerográfica (original desaparecido) do diploma de graduação 

Figura 14 -Certificado do Colégio Porto Carrero, no ano de 1944. 



 

Pelas inclinações 

artísticas do jovem, era 

de se estranhar um 

diploma na área de 

Geografia e História, mas 

acredita-se que tenha 

sido uma forma de burlar 

a vigilância familiar. A 

pesquisa em história 

seria fundamental na 

carreira artística, pois se 

especializou justamente 

em reconstrução 

histórica e em figurinos 

realistas.   

Cursou também 

três anos do Curso de 

Desenho e Pintura, na 

Escola de Belas Artes do 

Recife. Entre outros 

professores, recebe 

orientação para a 

cenografia e retrato dada 

por Lula Cardoso Ayres, 

então Catedrático de Desenho Artístico.  

 

Voltando um pouco no tempo, vejamos sua estréia teatral. 

Figura 16-Anotado no verso, de próprio punho: “Descendo na 
Bahia, ou melhor, ‘posando’, em fevereiro de 1953”. 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 18 - Em passeio num ITA de Recife para 
O Rio, antes da mudança da família- 1950(?)           

Figura 17 - Fantasiado para o carnaval, 
com uma sobrinha (1953?) 
 

Figura 19- Com Celeste (a  professora) e uma   aluna, no Teatro Santa Isabel.  1952(?)                                                                                 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20 - Na piscina do 
Copacabana Palace, em 1953. 

 



 

1951 
 

 o ano de 1951 que ele aponta oficialmente como o 

início de suas atividades como cenógrafo e 

figurinista. Aos 27 anos, além de todas as atividades que sempre 

manteve, como fazer desenhos, teatro de brincadeira em casa, desenhar roupas 

para parentes e amigos, faz sua estréia como cenógrafo.  

Sua estréia oficial em cenografia e figurinos é com o espetáculo A Comédia 

dos Equívocos (Shakespeare), que abre em 21 de novembro de 1951, no ilustre 

Teatro de Santa Isabel. A direção foi de Wyllie Keller para o Teatro Universitário de 

Pernambuco. 

Na seqüência viriam outros trabalhos em que ele faria cenários e figurinos, 

como A Cabra Cabriola (Hermilo Borba Filho), A Caipora e A Mãe da Lua1. A direção 

foi de Genivaldo Wanderley para o Teatro do Estudante de Pernambuco. Este grupo, 

fundado em 1946, “buscava a redemocratização da arte cênica brasileira, partindo 

do princípio de que, ‘sendo o teatro uma arte do povo, deve aproximar-se mais dos 

habitantes dos subúrbios, da população que não pode pagar uma entrada cara nas 

casas de espetáculos e que é apática por natureza, de onde se deduz que os 

proveitos em benefício da arte dramática serão maiores levando-se o teatro ao povo 

em vez de trazer o povo ao teatro’. Estas palavras pronunciadas por Hermilo Borba 

Filho em sua conferência na Faculdade de Direito do Recife, em 1945, tornaram-se 

de fato um manifesto que criou o Teatro do Estudante de Pernambuco2.Ainda 

dentro do movimento amador de teatro pernambucano desenhou, para o Teatro do 

Universitário, de Recife, cenários para a Importância de ser Ernesto (Oscar Wilde), 

com direção de George Kossowsky. 

Seu primeiro balé oficial foi As Bodas de Aurora, um Balé da Divisão de Ensino 

do Estado de Pernambuco. A direção do espetáculo coube à Profª Maria José 

Campos Lima e os cenários e figurinos eram de Campello Neto. Mais um balé 

                                                 
1
 Não temos os autores das duas peças, A Caipora e A Mãe da Lua. 

2
 Texto do site oficial do Governo de Pernambuco: http://www.recife.pe.gov.br/especiais/brincantes/6e.html 
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1952 

estrearia naquele ano com a sua participação: Balé em apresentação da Orquestra 

Juvenil de Pernambuco. A direção foi do Maestro Levino Alcântara, coreografia da 

Sra. Maria Lia Cavalcanti e os cenários e figurinos de Campello Neto. 

Realiza ainda neste mesmo período a montagem de O Casaco Encantado, 

direção de Joel Pontes para Companhia Teatro do Nordeste. A crítica especializada 

considerou estes trajes e  cenários como os melhores do ano de 1951 no Recife. 

A partir deste momento, sua produção sobe vertiginosamente, em uma 

carreira que só terminará em 1989. Para encerrar a temporada de 1951, elabora, 

nas suas próprias palavras, número elevado de cenografias para festas de caridade e 

espetáculos de colégios em benefício de Obras Internacionais. (FONTE A:1970, 41)  

 

 ano de 1952 foi um ano de intenso contato do 

Professor Campello com o grupo  Teatro de 

Marionetes Monteiro Lobato. O nome já não 

deixa dúvidas que o público principal era o infantil, seguindo tendência do período 

de que teatro de marionetes era teatro que deveria ser feito apenas para crianças. 

Este direcionamento foi revertido no teatro contemporâneo. 

A idealizadora deste grupo era Carmosina Araújo, que aos 34 anos resolvera 

iniciar uma companhia de teatro de bonecos.  Recebeu o apoio do marido, Veridiano 

Araújo, para a montagem do grupo, que fundou em 1948. Este período em que o 

Prof. Campello atua com a companhia foi o de maior atuação da trupe bonequeira, 

entre 1948 e 1953. As atividades do grupo foram depois levadas ao Rio de Janeiro, 

onde atuaram até 1978, ano em que retornam ao Recife, devastados porque a área 

onde ficava seu teatrinho no Rio havia sido desapropriada para a construção do 

Metrô.  

Eles foram muito influentes sobre toda uma geração de bonequeiros, 

principalmente sobre o grupo Teatro de Marionetes Lobatinho, nascido dentro do 

próprio Monteiro Lobato.   

O 



 

1953 

A parceria do Prof. Campello com o Monteiro Lobato envolveu os seguintes 

espetáculos: 

 Cenários e figurinos para Maracatú, direção de Veridiano Araújo.  

 Cenários e figurinos para Chapeuzinho Vermelho, espetáculo que foi 

apresentado no Teatro Santa Isabel, no Recife.  

 Cenários e figurinos para Branca de Neve e os Sete Anões. Estes cenários e 

figurinos foram apresentados em exposição realizada pela diretoria da 

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato - Praça General Jardim, em São Paulo, sob 

responsabilidade de sua diretora Lenira Fraccarolli, em agosto de 1952. 

 

A TV TUPI recebeu ainda em 1952 o grupo de teatro e eles se apresentaram 

usando os referidos cenários e figurinos.  

 Carmosina Araújo faleceu em 1984, no Recife, e foi enterrada em Garanhuns, 

sua terra natal. Seu esposo Veridiano faleceu no Rio de Janeiro em 1989 – seus 

bonecos se perderam logo depois numa inundação.   

 

ngresso na Universidade do Recife. Neste ano, sua 

única produção documentada foi O Inspetor (Gogol), 

sob direção de Clênio Wanderley para o Teatro da 

Casa do Estudante do Recife. Executou os cenários e figurinos. 
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1957 
 ano de 1957 foi um ano de extraordinária 

virada na vida do jovem Campello Neto. A 

faculdade estava terminada desde o final de 

1956. Recebe seu diploma em 1957 e promove sua mudança para o Rio de Janeiro, 

aonde vai ao encontro da família de sua irmã, Maria Amélia e de sua mãe, Dona 

Maria Antonietta.  

A família de Amelinha, como era carinhosamente chamada, crescera um 

bocado. Eram agora doze filhos, os chamados “loirinhos de Copacabana”. Dona 

Amélia e o Sr. Gil, agora mais calmo em um emprego público, levavam uma vida 

mais tranqüila, ainda que muito diferente dos prósperos anos anteriores. A mãe do 

Prof. Campello, Dona Maria Antonietta, estava quase tirando o luto pela morte do 

marido em 1924. Havia passado por um período de preto, depois por uma transição 

em que usava tons de cinza com preto. Usou por determinado período preto com 

bolinhas brancas, como a família contou e agora começava a voltar a usar cores.  

O Prof. Campello Neto, já no Rio e morando na mesma casa da irmã e da mãe, 

presta concurso para uma Bolsa de Estudos de Cenografia, na Embaixada da Itália. 

Ganha o concurso e parte para a Itália em junho de 1957.  

Neste ínterim, sua irmã Maria Amélia adoece com um problema no rim. Já na 

Itália, o Prof. Campello acompanhava tudo, solicitando inclusive ao Papa Pio XII que 

desse uma benção especial à sua irmã.  

Aos 35 anos de idade foi diagnosticado em Dona Maria Amélia um câncer de 

rim que a levaria a final trágico antes do final de 1957. A filha mais velha, Dona 

Miriam, tinha 15 anos. A mais nova, seis meses. 

Dona Maria Antonietta vestiu novamente o luto. Nunca mais o tirou.  

 

O 



 

 
  Figura 21- Os doze sobrinhos do Prof. Campello, em 1966: (da esquerda para a direita) Cláudia, 
Roberto, Lígia, Gil, Elizabete, Fernando, Ana Maria (a noiva), José Durval, Miriam, Ricardo, 
Cristiana e Mônica.  

A VIAGEM À ITÁLIA 
 

 viagem à Itália foi um marco na vida pessoal e profissional do Prof. 

Campello. Ele sempre lembrava que “devia muito à preciosa ajuda 

de Pascoal Carlos Magno, amigo de minha família, que me 

conseguiu as passagens e pequena ajuda financeira para as despesas iniciais que a 

bolsa não cobria”(FONTE B). Muitas foram as conquistas do período, ainda que 

durante o período de sua permanência lá tenha usado luto pela morte da irmã, o 

que mais tarde renderia histórias muito divertidas, como no dia em que entrou na 

igreja todo vestido de preto, inclusive as roupas íntimas, e as pessoas que rezavam 

levaram um susto tremendo com aquela figura toda de preto. Ainda por cima trazia 

a pele branca, pelo cansaço. Adivinha-se quem elas achavam que era... A magra, em 

pessoa.  

Aproveitaria também um intervalo nas atividades escolares para ir até Oxford 

tentar traçar os caminhos do pai que não conhecera.  

A 



 

Sua permanência na Itália foi de quase dois anos, com atividades no curso de 

especialização da Escola de Belas Artes de Roma e estágios, cursos intensivos e 

conferências sobre assuntos vários, sempre referentes à arte em geral ou 

particularmente à cenografia.  

Faz estágio na Ópera de Roma para observação da cenografia nos seus 

variados estilos, dentro do repertório clássico ou moderno e se concentra muito 

especialmente nas técnicas de iluminação.  

Na Universitá per Stranieri de Perúgia cursa a especialização em Italiano e 

Artes em Geral, principalmente pintura e arqueologia. Sua graduação em Geografia 

e História não havia sido em vão.   

Faz concurso vestibular em Roma, na Escola de Belas Artes de Via Ripetta. Lá 

realiza primeiramente um projeto para Os Espectros (Ibsen), com cenários e 

figurinos dele, dos quais ele destaca os croquis,a maquete e os figurinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

 

Figura 22-Croqui do caderno de viagens da Itália 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24- Croqui feito pelo Professor Campello, registrado no caderno de viagens à Perúgia.  



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira (cenografia que fiz na Itália), aliás, foi para a peça Os Espectros de Ibsen, para a 

qual eu fiz um cenário em dégradé de cinzento e os figurinos num dégradé de violeta.  E foi 

um grande sucesso entre os colegas.  Mas o professor catedrático, que era o Pepino 

Piccolo, isso foi no final da década de 50, achou o meu trabalho um desastre, porque 

segundo ele o teatro precisava sempre da sugestão, da inteligência trabalhada pelo 

espectador e o meu trabalho era tão evidente que não tinha mais nada a acrescentar. A 

partir dele eu passei a entender o que era a linha de trabalho no teatro e os meus outros 

trabalhos já foram melhores e obtiveram mais sucesso junto aos dois professores, o Pepino 

Piccolo, autor do livro Appunti di Scenografia e o Fábio Vergoz, bom cenógrafo italiano, que 

trabalhou também bastante na Alemanha”. (FONTE B) 

 
A aventura italiana continuaria ainda em Perúgia, onde foi fazer curso de 

italiano antes de começar o curso em Roma: 

 

 

Figura 25- Croqui de cenário ou paisagem (?) feito no caderno de viagem (1957?) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas antes de eu começar o meu aprendizado em Roma, eu fiz um pequeno trabalho que 

me deu muita alegria, em Perugia, aonde eu fiquei dois meses para desenvolver o italiano, 

que foi a montagem da peça O Leque (Il Ventaglio), de Goldoni. Nós fizemos uma 

condensação da peça, para homenagear nosso professor, e a mim coube a criação dos 

cenários a figurinos, além da interpretação do papel do Conte di Rocca Marina.  Tive a 

ajuda de um rapaz da Ópera de Florença, que vinha constantemente a Perugia.  E com o 

virtuosismo de trabalho do europeu, a maquete, os cenários, figurinos, ficaram muito 

bonitos e foi uma experiência muito gratificante.  (FONTE B) 

 
A peça ainda participou de uma gravação na RAI - a rede de TV italiana.   

A viagem à Itália traria ainda a possibilidade de inúmeras visitas, o que é 

muito comum e recomendável neste caso. O Prof. Campello relata a permanência 

em Cerveteri, para estudo do cemitério e dos vestígios etruscos. Passa por Ravenna 

       

Figuras 26, 27, 28- Croquis de cadeira, castiçal e de móvel 
 



 

para efetuar estudos de mosaicos e de todos os vestígios bizantinos. Em Assis, 

dedica-se ao estudo do medievo italiano. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na cidade de Florença, pólo cultural da maior importância para a história da 

humanidade, segue conferências apresentadas no Museu Bargello (cujo prédio foi 

inaugurado no ano 1255), na Galeria dos Oficiais, no Palazzo Pitti (reza a tradição 

que este palácio foi concebido por Brunelleschi e construído por seu discípulo Luca 

Fancelli. A construção no formato atual remonta a 1550), no Palácio Médici Ricardi 

(este palácio foi iniciado em 1444 e marcou a chegada do verdadeiro palácio 

renascentista em Florença) e no Palazzo Vecchio (construído na virada do século XIII 

para o XIV), além de outras visitas na cidade de Florença.  

 

 

Figura 29- Croqui de paisagem, do mesmo caderno de viagem. 



 

Na cidade de Nápoles permanece para contatos com montagens, 

especialmente de cenografia, luz e figurinos no Teatro San Carlo, então sob a 

direção de Marques Parisi. Estudo do Museu de Capodimonte (que abriga hoje a 

Coleção Farnese e a Galeria Nacional de Nápoles). Viaja ainda à Pompéia e 

Herculano. 

Em viagem à Veneza, permanece por determinado período especialmente 

para estudar o Museu de Trajes do Palazzo Grassi  e o Teatro la Fenice, além de 

outros pontos de interesse.  

 Expandindo as possibilidades de estudo e pesquisa, o Prof. Campello parte 

para Viena. Lá desenvolve estudos no Museu Albertina –Hofburg, Schoennbrunn e 

muito particularmente a Ópera de Viena que acabara de ser restaurada. Ele pode 

então ver o que de mais moderno se oferecia em termos de sistema de iluminação, 

movimentação da cenografia e novas tecnologias para palco.   

Parte também para curta viagem à Espanha, com o mesmo nível de interesse: 

o estudo detalhado de assuntos de interesse artístico.  

Dentre todas as oportunidades que teve na viagem à Europa, uma das mais 

produtivas foi a visita à França. Em Paris, freqüenta cursos de egiptologia que 

aconteciam em sessões realizadas às terças-feiras à noite no Museu do Louvre. 

Vivenciando grande experiência em Versailles, mergulha em conferências sobre a 

arquitetura geral do Palácio, a Sala de Ópera, os Trianons  e os Jardins de Le Notre.  

Outras atividades em Paris incluem estágio no Museu Carnavalet de Cluny e 

Museu do Òpera, onde pôde analisar o desenvolvimento da cenografia para ópera e 

balé através da história. 

De volta à Itália, realiza ainda pequenos estágios na Cinecittá, a produtora 

cinematográfica, durante os trabalhos de montagens de filmes como Adeus às 

armas e Ben Hur, co-produções ítalo-americanas e de mais alguns filmes de porte 

menor.  

No final de 1958 volta ao Brasil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

Figura 31- Prof. Campello na Fontana de Trevi Figura 30-Foto com amigos- Perúgia? 

Figura 32-O Prof. Campello no Palácio de Versailles 
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Figura 33-  Lula Cardoso Ayres 

Figura 34 - Quadro sem título- 1984 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAGEM PRINCIPAL:  
 

LULA CARDOSO AYRES 
 

 

Lula Cardoso Ayres viveu entre 1910 e 1987 no Recife, Pernambuco.Tem uma 

história levemente parecida com a do próprio Prof. Campello, pois o pai era dono de  

engenho. No Recife, começou a estudar desenho e pintura com Heinrich Moser, em 1922. 

Vai para Paris em 1925 e volta para se fixar no Rio de Janeiro, em 1926. Estudou pintura e 

desenho com Carlos Chambelland, foi aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes (até 

1930). Estudou modelo-vivo com Rodolfo Amoedo. Realizou diversos cenários de teatro 

para Procópio Ferreira, entre outros. Segue de volta para o Recife no início dos anos 30. 

Pintor, fotógrafo, muralista e desenhista, tem obras suas espalhadas por diversos museus 

no Brasil e no exterior.  

Participou da Bienal de Arte de São Paulo por diversas vezes desde a sua abertura 

em 1951. Os elementos populares usados em sua obra incluem os diversos tipos 

humanos – negros, mulatos, mestiços e brancos – com que convivia na Usina Cucaú, em 

Pernambuco, de propriedade de seu pai.   

Foi professor do Prof. Campello na Escola de Belas Artes do Recife, o que foi sem 

dúvida muito importante em alguns valores que seriam fundamentais na obra de 

Campello Neto: o orgulho por sua origem, a força de sua gente e as tradições populares 

de Pernambuco.  Existe um museu oficial sobre Lula Cardoso Ayres:  

 
 
 
Instituto Cultural Lula Cardoso Ayres 
Rua Hermínio Alves Queiroz, 1416 – Piedade/ Jaboatão dos Guararapes (PE)  
Fone: (81) 3341-1932. 

 



 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 35- Heraldo de Oliveira na década de 60. 

Figura 36 - Escultura de Heraldo de Oliveira 
para Antígone, 1965 

 

 

 

Figuras 37 e 38- Desenhos de Heraldo de Oliveira 
para um filme que foi produzido em Macau 
(China), em 2000.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PERSONAGEM PRINCIPAL:  
 

HERALDO DE OLIVEIRA 
CARDOSO AYRES 

  

Heraldo de Oliveira foi o último entrevistado dessa pesquisa e o mais difícil de ser 

encontrado. Já ia desistindo da busca – de dois anos – quando recebo um e-mail de um 

ex-colega dele na TV Cultura, informando que Heraldo estava vivo e morando em São 

Paulo.  

Romper a barreira inicial com Heraldo de Oliveira é uma tarefa hercúlea – ele se 

esconde atrás de uma máscara dura, rígida, forjada por anos de vida cuja atuação 

profissional foi muito intensa, mas muito dolorida. Ele vai dizer que isso é tudo mentira, 

que minha mãe é aquilo e etc., vai me ameaçar, dizendo que “me pega na virada”, mas... 

Vai ter que ler e gostar. Ou, como ele diria, “mesmo que não goste eu digo e pronto”.   

Passada a resistência inicial, o que se vê é um homem encantador. Um homem que 

acompanhou a trajetória da cenografia brasileira na TV e fez parte atuante dela. Um 

contador de causos, divertido, cheio de experiências para contar... Espera aí - estamos 

falando de Heraldo de Oliveira ou de Campello Neto? Dos dois! Os dois são contadores de 

causos -  os dois tem histórias... 

Ambos eram muito amigos. Essa amizade durou cerca de trinta anos, começando 

na televisão em 1960 e terminado com cada um seguindo seu caminho em canais (de TV) 

diferentes, mas amigos.  

Campello foi, para Heraldo, um grande mestre, uma grande influência. Ele 

reconhece isso o tempo todo. Mas fala mal de Campello Neto por uma série de motivos, 

mesmo quando descreve seus próprios trabalhos e diz que ali está presente a influência 

de Campello Neto.  

Heraldo diz que a diferença política e cultural entre eles era muito grande. Heraldo 

se diz socialista, comunista; Campello era monarquista. Ele ri e diz que perguntava 

sempre em que planeta Campello Neto morava. Porque parecia não existir! “A cultura do 

Campello para aquilo que ele gostava era muito grande”, conta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraldo conta também que chegou a estudar 

na Escola de Comunicações e Artes com Flávio 

Império, mas isso duraria pouco. Sempre foi 

autodidata em cenografia.  

Ele descreve seu estilo como realismo 

soviético. O que quer dizer: analisar, 

interpretar o fato político e depois transformar 

isso no visual da cena. Ele busca esta estética 

engajada. Segundo, ele Campello Neto 

buscava hiperdimensionar tudo. “Ele 

apresentava uma galinha de angola e aquilo 

parecia um pavão!”. E ri. 

Entre uma boa conversa e outra, relatou 

a história da cenografia na TV e a importância 

de Campello Neto e Paulo Bandeira. Contou 

histórias dos bastidores, de como eram os 

cenógrafos e cenotécnicos antes e depois das 

mudanças no fazer cenográfico televisivo.  

 

Figura 39- Desenho de Heraldo de Oliveira para um 
filme que foi produzido em Macau (China), em 2000. 

Explicou como a vinda de José Bonifácio Sobrinho em 1965 definitivamente mudou a 

maneira de se fazer televisão neste país. Falou que ninguém nesta cidade trabalhava com as 

costureiras como Campello Neto, ninguém sabia lidar e tirar delas o melhor resultado.  

“A grande vantagem do Campello é que ele botava isopor em cena para dizer que era 

cobre e virava mesmo, de tanto ele acreditar naquilo. Não era loucura, não. Era poesia. 

Quando Campello ia fazer alguma coisa, ele assumia aquilo muito forte. Por exemplo, se 

fosse um Giselle, ele seria a própria Giselle criando, tamanho seu processo de imersão na 

peça e nas personagens”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram horas de entrevista que pareceram durar minutos. Lembrei de Caetano Veloso 

falando de Mercedes Sosa: “Vi Mercedes Sosa atuar no Rio alguns anos atrás. Aquela mulher, 

batendo no bumbo, aquela força. Fiquei com a impressão de que eu passei a  conhecer 

alguém”.  

 Eu realmente passei a conhecer alguém. Heraldo José de Oliveira, 68 anos, casado, 

duas filhas - “lindas e talentosas” - natural de Jaboticabal. Que me diz, já no final da nossa 

conversa: Eu amava aquele cara! 

Figura 40-Desenho de Heraldo de Oliveira para um filme que foi produzido em Macau (China), em 2000. 
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1959 
A VOLTA AO BRASIL – UMA CARREIRA DESLANCHA  

 

Já faz algum tempo que eu comecei a trabalhar em cenografia.  

Desde criança eu tive sempre um interesse muito grande pelo assunto.  Eu me lembro de 

ter visto numa revista uma das vindas da Comédíe Française ao Rio, na época eu morava no 

Recife e tinha uns doze anos.  Os cenários ainda não eram do grande Christian Bérard.  Era 

uma peça de Molière, com cenários menos inventivos, mas muito bonitos, em que se viam 

os interiores, o 1º e 2º andares, as mansardas e isso me fascinou.  E esse encantamento 

continuava quando eu assistia espetáculos como os de Dulcina e Odilon que, mesmo antes 

do movimento de Os Comediantes, (com Santa Rosa, o imortal cenógrafo brasileiro, 

responsável praticamente pelo nascimento da cenografia brasileira) davam mais atenção à 

cenografia e aos figurinos.  Eu me lembro de uma temporada da Dulcina no Recife, eu 

ainda menino, em que eu ficava encantado com o cenário, particularmente o da peça A 

Marquesa de Santos, com a Dulcina no papel título, em que tinha uma curiosidade, um 

cravo dourado, que tinha pertencido a imperatriz D. Leopoldina e que por licença especial 

do presidente da república, Dulcina pôde levá-lo em sua excursão pelo país. 

 

A cenografia sempre me envolveu muito. (CAMPELLO, FONTE B)  

 

 mesmo Pascoal Carlos Magno, que havia ajudado o Prof. Campello 

Neto com a passagem de ida e volta da Itália e algum dinheiro, 

entraria mais uma vez em cena: divulgou amplamente no jornal 

Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, a volta do jovem cenógrafo Campelllo Neto, 

publicando também a fotografia dele. Recebeu também o auxiliou de Rubens 

Berardo, amigo da família e dono da Organização Rubens Berardo, que mantinha as 

rádios Continental e Metropolitana. 

 

Foi assim, eu fui convidado para trabalhar na TV Continental, no Rio, que ia ser inaugurada 

(Nota: a abertura oficial foi dia 30 de junho de 1959, com a presença do então presidente 

Juscelino Kubitschek). Levei maquetes e croquis dos trabalhos que já desenvolvera, para a 

apreciação do Luciano Mauricio, que era o chefe de cenografia da TV e que mais tarde se 
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tornou pintor.  Ele gostou muito do que eu fiz e me colocou como um dos cenógrafos da 

emissora, apesar de eu não ter tido prática alguma em televisão. No princípio foi difícil, 

mas nós logo conseguimos desenvolver trabalhos de verdadeiros artesãos, montando 

cenários, estudando iluminação e criando bastante. 

 

Foi apenas o início de uma carreira como cenógrafo de televisão que duraria 

até o final de sua vida. Logo de imediato desenvolvem cenários na TV para musicais 

(contava com o apoio do cenógrafo Paulo Bandeira), teleteatros e entrevistas 

especiais.  

 Seguiram-se trabalhos de rotina normais na TV de então até setembro, 

quando foi lançado O Pedido de Casamento (Tchekhov), que marcaria a estréia em 

teleteatro de Campello Neto como cenógrafo e figurinista. Os artistas convidados 

eram Liana Duval, Napoleão Muniz Freire e Paulo Padilha. Na seqüência, realiza os 

cenários e os figurinos de Uma Equação a Três Incógnitas, um teledrama da 

Continental.  

Desenha uma série de cenários e figurinos para Teatro de Câmara.  Realiza 

cenários e figurinos (que considera muito especiais para teledrama de costumes) de 

As Cartas de Madeleine, original de Álvaro Moya, estrelado pela atriz Riva Blanche.  

Faz uma série de teleteatros com temática bíblica, que inicia com José e seus 

Irmãos.  

 A convite do diretor Ivan de Albuquerque, realiza os figurinos de O Living 

Room (Graham Greene) no Teatro do Rio, em Curitiba. Foi com este trabalho que 

voltou ao teatro e obteve boas críticas.  

 Foi também na TV Continental que ganhou seu primeiro prêmio: Troféu 

Radiolândia, conferido em março de 1960 pelos figurinos de Jeanne d'Arc, dirigido 

por Gilberto Bréa, com cenários de Paulo Bandeira, inspirados na pintura de 

Mondrian. Os atores principais eram Miriam Pires como Jeanne e Jô Soares como o 

Arcebispo Couchon.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 41- Croqui de figurino de Campello Neto para Jeanne D’Arc. 1960. 

 



 

1960 
sther (texto baseado em Racine) estreou na 

Continental, em 1960. Seria o segundo Troféu 

recebido pelo Prof. Campello Neto – melhores 

cenários e figurinos. Receberia mais uma vez o mesmo prêmio por A Estalagem 

Maldita, com direção de Egydio Eccio, cenários e figurinos de Campello Neto.  

Recebe o convite do diretor artístico do Canal 5 (TV Paulista), Sr. Mário 

Brasini, para dirigir o Departamento de Cenografia daquela Estação, na cidade de 

São Paulo. O convite é muito oportuno, já que, segundo a família, o Prof. Campello 

nunca se adaptou bem ao Rio de Janeiro, pois sempre tinha crises de asma, de 

origem alérgica. A mudança seria definitiva, pois sua carreira se sedimentou 

fortemente em São Paulo. 

Heraldo de Oliveira relata que foi de grande importância a vinda de Campello 

Neto para São Paulo. Os cenógrafos que aqui estavam, conta ele, eram da “turma da 

Moóca”, ítalo descendentes que poderiam até ser muito bons pintores, mas não 

cenógrafos. 

Há diferença entre as duas carreiras - pintor e cenógrafo. O termo pintor já 

havia sido empregado no Brasil referindo-se ao profissional que criava e pintava 

cenários, no início do século XX. Hoje, o pintor executa aquilo que recebe do 

cenógrafo, que é quem cria, quem concebe uma determinada cenografia. Não são, 

no entanto, funções que trabalham isoladamente - um depende do trabalho do 

outro. Foi muito comum, porém, aqui no Brasil, dada a falta de escolas de 

cenografia, que os pintores fizessem a concepção cenográfica dos espetáculos. O 

resultado pode ser caótico, visto que o pintor trabalha numa perspectiva 

bidimensional – enquanto o cenógrafo pensa em um nível tridimensional e que 

envolve, acima de tudo, a ação dramática do espetáculo. Não se trata apenas de 

beleza - trata-se também, entre outros, de adequação ao que propunha a peça. 
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1961 
pesar da transferência para São Paulo, o Prof. 

Campello ainda tinha a intenção de  continuar 

atividades na televisão e no teatro no Rio de 

Janeiro. Alem de ter família no Rio, ele já era de alguma maneira conhecido, e 

porque, como ele mesmo diz:  

 

Nunca foi fácil se começar e principalmente numa coisa dessa, a cenografia. (CAMPELLO, 

FONTE B) 

 

 Manter o vínculo com o Rio de Janeiro seria uma oportunidade de se 

equilibrar, de ter alguma segurança. Heraldo de Oliveira conta que anos mais tarde, 

quando foi trabalhar no Rio, Campello Neto ainda era muito lembrado e respeitado 

pelos bons trabalhos que havia desenvolvido lá.  

O Canal 05 (TV Paulista), de propriedade das Organizações Victor Costa, 

estava em franco crescimento.  

O Prof. Campello forma uma equipe. O então jovem Heraldo de Oliveira e 

mais dois profissionais: Paulo Bandeira e Luciano Maurício. Este último, segundo 

conta Heraldo de Oliveira, tinha uma precisão de trabalho incrível, desenvolvendo 

trabalhos limpos, projetos primorosos, com limpeza e concepção. Já Paulo Bandeira 

era bom para realizar cenários para musicais ou outros tipos de espetáculos em que 

houvesse bastante panejamento e combinação de materiais.  

Neste momento histórico, parece fácil fazer cenografia e figurinos de TV. Não 

era. A TV era um meio novo. Havia se instalado com 200 aparelhos no Brasil em 

1950. Este número passou a sete mil em dois anos. As transmissões eram ao vivo – 

os comerciais, os teleteatros, os programas de auditório... Tudo ao vivo. Não havia 

tempo de esperar a montagem de um cenário ou um ambiente para a gravação da 

próxima seqüência. Hoje, erra-se, edita-se, grava-se de novo... Naquele tempo, não 

era possível consertar o erro.  Não havia o vídeo tape, que permitisse gravar um 

A 



 

programa. As emissoras só colocavam sua programação no ar à noite, em períodos 

curtos, por exemplo, das 18 às 21:30h.  

Vemos o mercado televisivo de hoje, o nível que atingiu, mas não lembramos 

deste início... A criatividade dos nossos profissionais tinha que ser imensa. Campello 

Neto contava com seus cenógrafos, mas com quem mais? Os profissionais que 

aceitaram trabalhar em televisão eram os profissionais de teatro, que construíam 

cenários de teatro e os mais tradicionais possíveis. Heraldo de Oliveira conta que 

“nem banho esse povo tomava!”, tamanha a ignorância. O fato de só montarem 

cenários tradicionais representava uma dificuldade para experimentações e 

descobertas. Afinal, ninguém sabia dizer qual efeito funcionava melhor na tela da 

TV.  

  A pesquisa - ou a descoberta - passou a fazer parte da carreira de todos 

aqueles  profissionais que ali estavam. A realização cenográfica em TV se tornou o 

assunto ao qual eles se manteriam constantemente ligados ao longo de suas 

carreiras. A busca, naquele momento, era por uma cenografia criativa e funcional.  

As telas do fundo - os cicloramas - eram feitos de algodão emendado. Isso 

porque ainda não era uma época de restrições econômicas, que chegariam alguns 

anos mais tarde. A limitação encontrada era em relação aos materiais. As emendas 

em um ciclorama eram muito evidenciadas pela iluminação, causando, às vezes, 

efeitos visuais perturbadores para a maioria dos cenógrafos. Era como se o pano 

estivesse rasgado em muitos pedaços, criando efeitos visuais indesejáveis. Hoje já 

temos cicloramas sem emendas de grande largura, que dão resultados perfeitos. 

Mas em 1961, não. Também não havia iluminação suficiente!  

 

“A iluminação do Canal 05 era só de panelões (NOTA: refletores grandes e antigos, sem 

possibilidade de se criar focos ou controlar a luz). Não tinha jeito. A gente melhorava o 

cenário, mas a luz estragava tudo. Eu falava para o técnico de luz: ‘Olha, não é enterro. O 

Conde Drácula não vêm. Ilumina isso! Mas não adiantava... Aí o Campello mandou vir um 

iluminador excelente - mas o equipamento não servia para ele ”, conta Heraldo de Oliveira. 



 

Foram muitas as descobertas e invenções que esses profissionais tiveram que 

fazer. Por exemplo, como pano de fundo nunca usavam uma pano branco, que 

saturava a imagem, como se impressionasse o olho da câmera. Naturalmente, 

pensamos então que seria usado o preto. Mas não - o cinza era o escolhido. Porque 

como a transmissão era feita em preto e branco, a imagem do cinza entrava com um 

acabamento mais aveludado, dando elegância e estilo ao cenário.  

Dentro desta linha de raciocínio - funcional e criativo – Campello e sua equipe 

começaram a desenvolver figurinos especialmente concebidos e executados para 

teleteatro. Alguns que podem ser citados deste período, apresentados na série 

teleteatro das Organizações Victor Costa são, entre outros, D. Juan, teledrama sob a 

direção de Heloísa Castellar e Felipe II, teleteatro sob a direção de José Castellar. No 

seu depoimento gravado para o Museu da Televisão Brasileira, Nydia Licia diria que 

este cenário foi um dos mais grandiosos que ela já viu e o espetáculo um dos mais 

belos dos quais ela participou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42- O cenário de Don Juan, 
direção de Heloísa Castellar, 1961. 



 

A Figura 42 traz o cenário de Don Juan, que traz várias lições de cenografia e 

realização cenográfica na TV de então. Um cenário ideal é aquele que traz textura, 

volume, cor e forma. Lembrando mais uma vez que a transmissão era em preto e 

branco, um dos requisitos já estava bem limitado: a cor.  

Mas o trabalho realizado em Don Juan traz soluções muito boas – o piso é 

xadrez, mas as escadas não. Se elas fossem xadrez, o piso ficaria chapado e 

perderíamos em volume - ou seja, ficaríamos, neste caso, com um plano só. As 

escadas também foram deslocadas entre si para aumentar a profundidade do 

cenário e dar mais volume ao cenário. A parede da esquerda foi trabalhada 

inteirinha com formatos piramidais – o que por si só já garantiria um bom volume – 

mas ainda deram um leve deslocamento no meio dela, o que certamente elevou 

ainda mais o contraste de formas. 

A parede lisa, ao lado de onde se vê o arco, também era uma descoberta 

recente. Como eles não conseguiam um bom acabamento no encontro, na junta das 

duas partes do cenário, eles decidiram deslocar os planos para transformar em 

quina o que deveria ser um encaixe reto, pois esta dispensava um acabamento mais 

perfeito. Em teatro, o problema do não encaixe das duas tapadeiras não seria quase 

nada – o espectador estaria distante. No entanto, a câmera pegava os mínimos 

detalhes.  

Só para se ter uma idéia de como esta emenda era feita: pegava-se papel cor 

de rosa, de embrulho, e  o cortavam na serra (para dar um acabamento melhor) em 

tiras de quinze centímetros, mais ou menos. Pregavam uma tapadeira à outra; ou 

um painel ao outro, e para o arremate final, colavam esse papel por cima das juntas. 

Depois, eles ainda passavam uma tinta por cima de tudo isso, que obviamente 

ficava... muito ruim!   

Uma das saídas encontradas está no cenário de Don Juan, o deslocamento 

das partes. A outra, que surgiu mais tarde, foi a mistura da massa corrida – que já 



 

existia, mas levava uma infinidade de 

tempo para secar- com gesso, que 

secava rápido. Hoje parece tão 

simples.  

As texturas e padrões, de volta 

ao cenário de Don Juan, estão 

presentes o tempo todo, até mesmo 

na cortina ou panejamento que 

vemos do lado direito. Além de tudo, 

o cenário apresenta um bom 

equilíbrio entre linhas retas 

(masculinas, mais frias e distantes) e 

curvas (femininas, mais 

aconchegantes e quentes). As linhas 

retas estão presentes nas  paredes e 

no piso, por exemplo. As femininas, 

nas cortinas e no arco da estrutura 

que sai pelo lado esquerdo do cenário. Como se vê, os profissionais daquela época 

sabiam muito bem o que estavam fazendo.    

Na seqüência, a equipe liderada por Campello Neto, faz uma série de cenários 

para shows musicais com a já estrela Hebe Camargo. Usam como fonte de pesquisa 

principalmente madeira e metais, que acreditam que possam ser mais bem 

trabalhados para acabamentos melhores – e conseqüentemente resultados 

melhores.   

Os trabalhos no canal 05 continuariam, destacando-se entre os mais 

importantes: A Que Renasceu, teleteatro com a direção e texto de Mário Brasini; A 

Lição de Botânica (Machado de Assis), sob a direção de Líbero Miguel e O Marido 

Figura 43- Um Marido Ideal, teleteatro do Canal 05, 
TV Paulista.  1961. 

 



 

Ideal (Oscar Wilde). Todos estes contaram com cenários e figurinos de Campello 

Neto.  

A figura 43 mostra um instante muito particular no trabalho de cenários e 

figurinos. O figurino da senhora é quase uma realização plástica: sugere liberdade 

mas é de um rigor formal absoluto, condizente com a  realidade vitoriana do texto 

de Oscar Wilde. Trata-se de uma reconstrução histórica muito bem executada. O 

cenário, no entanto, passa por uma fase de mudança – depois da balaustrada, há 

um fundo feito por um ciclorama, ou seja, a libertação dos moldes realistas de 

construção teatral. É uma nova linguagem televisiva que vem surgindo. Esta busca 

resulta na pesquisa sobre  cenografia sintética e seu funcionamento sob a luz e as 

câmeras de  TV, como veremos adiante.  

 No período áureo das OVC (Organizações Victor Costa), o Canal 05 montou 

um estúdio na Rua das Palmeiras, no seguinte esquema (aproximado do original), 

que servirá para entendermos melhor o funcionamento da cenografia e figurinos: 

 

 

Figura 44- Uma planta esquemática (sem escala) dos estúdios do  
canal 05 na Rua das Palmeiras3  

                                                 
3
 Esta planta foi descrita por Heraldo de Oliveira só para dar uma idéia de como as coisas aconteciam naquele período. 

Não há escalas, nem como determina-las, já que estes estúdios pegaram fogo e foram destruídos. 

Estúdio A Estúdio B 

Estúdio  

     C 

Sala de 

Cenografia 

Acesso 

marcenaria 



 

A Sala de Cenografia estava localizada em uma posição estratégica, pois dali 

se poderiam acessar diretamente todos os estúdios de gravação. Heraldo de Oliveira 

lembra que os estúdios de gravação comercial e o departamento comercial eram no 

andar de cima, ao qual Campello Neto não queria nem se aproximar.    

 A Sala de Cenografia servia ao Departamento Artístico. Uma parte era 

reservada para uma secretária e a outra era um local um pouco mais isolado, com 

quatro pranchetas que já tinham plantas em escala 1:50. Heraldo de Oliveira conta 

que Campello Neto tratava aquela sala como um templo e não permitia que 

nenhum desrespeito fosse cometido ali.  

Era lá que Campello Neto recebia as atrizes mais importantes que gravariam 

nos estúdios - Cacilda Becker, que o adorava, era uma delas. Mas havia também 

Branca Ribeiro, apesar de ela trabalhar muito no comercial – e Heloísa Mafalda. O 

Professor recebia também as autoridades que vinham gravar programas de 

entrevistas. 

 Todo o planejamento do cenário era muito rápido e a execução mais rápida 

ainda. O erro? Ia ao ar! 

   Tudo isso acontecendo na TV, mas a trajetória de Campello Neto em teatro 

estava longe de ser encerrada.  

 

No começo da década de 60 eu vim para São Paulo e continuei a trabalhar em televisão. 

Mas depois de poucos meses eu fui convidado pelo Egydio Eccio e pela Nydia Lycia para criar 

os figurinos de De Repente no Verão Passado de Tennessee Williams, com Miriam Mehler, 

Tarcísio Meira e a própria Nydia Lycia como a sra. Venable. Foi essa a minha estréia teatral em 

São Paulo.  Passados mais alguns meses eu fiz trabalho integral de cenários e figurinos para 

uma peça francesa que Nydia Lycia levou no Teatro Bela Vista.  Seguiram então vários 

trabalhos, muitos dos quais com a companhia de Nydia Lycia.  Dessa maneira eu alternava meu 

trabalho na televisão com o teatro. E isso foi fundamental para mim, porque eu sempre 

considerei o teatro um desafio para o cenógrafo, uma renovação.  A televisão me deu bastante 

satisfação profissional também e muitos prêmios, mas a continuidade do meu trabalho em 

teatro foi mais importante. (CAMPELLO, FONTE B) 



 

A parceria com Nydia Licia seria de 

longa duração - terminaria apenas na 

década de 80. Juntos, trabalharam em 

espetáculos teatrais no Teatro Bela Vista, 

depois fizeram inúmeros espetáculos para 

o público infantil e finalmente, na TV 

Cultura, sob a direção dela no Setor 

Cultural, fizeram inúmeros teleteatros, 

que seriam conhecidos como Teatro 02. 

Nydia se refere a Campello Neto como 

excelente cenógrafo e figurinista, 

especialmente nas reconstruções e nos trajes femininos mais elaborados, ditos de 

época  ou históricos.  

De Repente no Verão Passado foi dirigida por 

Egydio Eccio (1929-1977) e  apresentado no 

Teatro Bela Vista. Segundo Nydia Licia, era um 

ator muito bom, que passou a dirigir espetáculos 

e morreu muito jovem. Teve um enfarto 

fulminante depois de ter saído do pronto-

socorro.  

 

A segunda direção de Egydio Eccio foi De Repente 

no Verão Passado, já levada ao cinema com Katherine 

Hepburn, Montgomery Clift e Elizabeth Taylor. Peça de 

neuroses, foi assim resumida pelo diretor: “Uma criatura 

sai em busca de Deus; encontra-o, mas em ato de 

crueldade, e, em ato de crueldade, é destruído”. 

O espetáculo deixava o público sem fôlego. O 

cenário fantasmagórico, criado por Paulo Bandeira, 

Figura 45- De Repente no Verão Passado - 
Tarcísio Meira e Nydia Licia. Teatro Bela Vista, 
1961. 

Figura 46- De Repente no Verão 
Passado - Tarcísio Meira, Nydia Licia 
e Miriam Mehler. Teatro Bela Vista, 
1961. 
 



 

1962 

1963 

atendia à sugestão do autor que pedira fosse tão irreal quanto o décor de um balé clássico, 

parte de uma construção gótico-vitoriana  fundia-se com um jardim fantástico. Campello 

Neto, em sua estréia no teatro paulista, assinava os figurinos. Nos anos que se seguiram, 

ele se tornaria presença cada vez mais freqüente e sempre elogiada. (LICIA, 2002:371) 

 

m 1962 Campello desenha os cenários para a 

comédia francesa de Roger Ferdinand, Meu 

Marido é Você, dirigida por Nydia Lícia no Teatro 

Bela Vista. Não é um cenário muito especial mas está bastante adaptado às 

exigências de um teatro pequeno burguês, que se diverte com situações cotidianas. 

 

ampello Neto cria em 1963 um cenário de 

vaudeville para Tem Alguma Coisa a Declarar? 

(Hannequin e Weber). A direção foi de Egydio 

Eccio no Teatro Bela Vista. 

 

As duas comédias ligeiras Tem Alguma Coisa a Declarar e Meu Marido é Você igualmente 

foram recebidas com simpatia pelo público. Afinal, Pirandello já dizia em uma de suas 

peças: “quando os espectadores, depois de um dia de preocupações graves, angústias e 

fadigas de todos os gêneros vão ao teatro à noite, é porque querem se divertir”.(LICIA, 

2002:387)    

 

O cenário de Tem Alguma Coisa a Declarar? é uma deliciosa reconstrução de 

cenários ingleses da virada do século XIX para o XX. É em gabinete – uma construção 

de três paredes que reproduzem um ambiente, abertas para o público – onde 

acontece a ação. O cenário é, ainda por cima, pintado à mão, provavelmente, o que 

conferia um caráter mais bucólico e saudosista ao espetáculo, que era bem 

acompanhado por figurinos históricos naturalistas – inspirados na roupa real, mas 

não são uma reprodução exata da referência, o artista pôde recriá-los. Os sapatos, 

por exemplo, são contemporâneos. O que importa é a atmosfera. O cenário também 
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dá a impressão de estar repleto de elementos 

e adereços. Um bom olhar, no entanto, 

mostrará que não eram tantos assim. A 

pintura causava esse efeito de preenchimento.  

 

Figura 47(ao lado) - Meu Marido é 
Você. Na foto: Souza Lima, Nydia 
Licia e Liana Duval. Teatro Bela 
Vista, 1962. 

 

Figura 48 (abaixo) – Tem Alguma 
Coisa a Declarar? Na foto: Alceu 
Nunes, Célia Rodrigues e Souza 
Lima. Teatro Bela Vista, 1963.

 



 

1964 
 Pobre Piero estréia com cenários de Campello Neto no 

Teatro Bela Vista em 1964. “Era uma comédia maluca, de 

Achille Campanile, o mesmo autor de o Inventor do 

Cavalo, que levamos ao TBC em 1950”.(LICIA, 2002:392). 

 

O engraçado do espetáculo era a gozação que se fazia com os parentes de um defunto e 

seu comportamento durante o velório. A peça, absolutamente irreverente, provocou uma 

reação das mais inesperadas. Tinha gente se levantando e saindo do teatro indignada. Até 

minha mãe ficou chocada. Achou que esse era um tema com o qual “não se brinca”. O 

Doutor Piero Gittardi, que tanto colaborou conosco no tempo da Companhia Nydia Licia-

Sérgio Cardoso, nunca mais falou comigo. Achou que era uma ofensa pessoal. (LICIA, 

2002:392) 

 
O cenário, mais uma vez um gabinete, tinha as horríveis emendas das quais 

Campello Neto sempre reclamou na TV. Mas em teatro eram outra coisa. Não 

podemos esquecer que um espetáculo assim não ficava em cartaz sozinho. Na terça-

feira era apresentado um espetáculo, na quarta outro e assim por diante. Eram 

companhias de repertório, então o cenário tinha que ser bem simples de ser 

montado e desmontado. Como a própria diretora descreveu a peça como sendo 

“maluca”, o visual do espetáculo ficava entre as comédias italianas de teatro 

comercial e as peças experimentais expressionistas do Teatro Habima Studio, de 

Moscou, no espetáculo Hadibuk, por exemplo - que era melodramático.  

Outros trabalhos na TV continuavam sendo feitos. No teatro, Campello Neto 

faria para o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, Nu para Vinícius, um texto de 

Renata Pallotini e Lauro Cezar Muniz. O espetáculo foi dirigido por Egydio Eccio. 
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Figura 50 - O Pobre Piero. Em cena: Roque Rodrigues, 
Ademir Rocha, Alceu Nunes, João Cândido, Célia 
Rodrigues, Gibe e Dalva Dias. Teatro Bela Vista, 1964 

Figura 49 (abaixo) - O Pobre Piero. Em cena, Alceu 
Nunes e Nieta Junqueira. Teatro Bela Vista, 1964. 

 



 

1965 
 

ste foi um ano de grande competição entre as 

emissoras de TV. A TV Globo, lançada no Rio de 

Janeiro, buscava representação em São Paulo. “para 

ter maior acesso a esses dois maiores centros de produção e audiência” (AMORIM, 

2002:6). A TV Paulista, o canal 05 onde trabalhava Campello Neto, já vinha tendo 

problemas administrativos desde a morte de seu proprietário e mentor Victor Costa 

em 1963. É vendida então para a Rede Globo.  

Segundo Edgar Ribeiro de Amorim em seu texto A TV Paulista, Canal 05:  

 

Na nova fase da Paulista sob a coordenação da Globo, diversos profissionais foram 

despedidos. Foi dada uma nova orientação à programação. A nova direção desejava 

encerrar uma fase de realizações mais artesanais e quase heróicas para dar início a um 

período dinâmico e industrializado. Investiu-se economicamente na TV Paulista, fazendo 

voltar a realização de uma programação eclética com todo tipo de atração. Segundo o 

cenógrafo Campello Neto, essa foi uma fase bem mais rica em material de produção de 

cenários e figurinos, com as atrações podendo se apresentar melhor visualmente e 

permitindo a introdução de idéias cenográficas mais originais. (AMORIM, 2002:7) 

 

Quem chegava para coordenar a nova ramificação da emissora carioca era 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Heraldo de Oliveira conta que na 

produção ele era realmente imbatível, mas havia uma espécie de incompatibilidade 

dele com Campello Neto - este não acreditava no self made man, o homem que não 

havia recebido herança e fizera-se sozinho. Para Campello Neto, este era o esquema 

destrutivo do homem norte-americano, enquanto ele representava a elite 

afrancesada, aculturada - mas pobre.   

Mas a chegada de Boni trouxe o que estava faltando há algum tempo na 

emissora TV Paulista: investimentos.  Novas experiências continuariam a ser 

desenvolvidas.  

 

E 



 

A CENOGRAFIA SINTÉTICA 

 

Cenografia sintética seria, na definição de Heraldo de Oliveira, aquela que, 

como o nome sugere, sintetiza o cenário. Ou seja, usa-se em um ambiente apenas 

elementos que sejam vitais para a caracterização daquele espaço e da trama que ali 

se desenrolaria. “As paredes de um quarto, por exemplo, são anuladas”, explica 

Heraldo, “e o ambiente é recriado com elementos importantes do quarto em nova 

ambientação. Poderia ser apenas um elemento que, mesmo solto no espaço, 

remeteria ao lugar de 

onde veio”.  

Campello Neto 

agora dispunha de 

recursos para fazer 

experiências com 

cenografia sintética, 

usando até mesmo o 

ciclorama – que passa 

a ser concebido para 

funcionar sob luz e 

câmera de TV, não 

sendo mais feito de algodão e sim, de material importado, criado para este fim. Os 

figurinos também sofrem experimentações de adequação. (FONTE A, 1968:44) A 

primeira aplicação prática desta experiência foi a montagem do teleteatro O Leque 

de Lady Windermare (Oscar Wilde), com cenários e figurinos de Campello Neto. O 

elenco contava, entre outros, com Maximira Figueiredo, Ivone Hoffmann e  Yara 

Lins. A direção e  produção geral couberam a Renan Alves. 

Como se pode ver nas fotos de O Leque de Lady Windermare, o experimento 

não foi levado tão profundamente a sério. O cenário dispõe de grande quantidade 

 

Figura 51 - O Leque de Lady 
Windermere. Na foto, Iara 
Lins. Canal 05, 1965.  
 



 

de elementos. É bem verdade que a figura 51 mostra, no fundo, à esquerda, um 

rompimento com a tradição das paredes de gabinete, com o cenário integrado como 

um todo.  Pode-se levar em consideração que este cenário é para um espetáculo 

inglês, do final do século XIX e as casas de então são repletas de objetos que 

mostram a posição social do dono da casa.  

Depois de todas as experiências de cenografia minimalista e mesmo sintética 

das décadas de 1980 e 1990, este cenário parece, apesar do pioneirismo, um 

cenário bem realista. Foi uma experiência que não chegou ao seu extremo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 52 - O Leque de Lady 
Windermere. Na foto, 
Maximira Figueiredo e Ivone 
Hoffmann.  
Canal 05, 1965. 
 



 

Salomé (Oscar Wilde) foi uma das mais interessantes estréias de teleteatro do 

ano de 1965. No elenco estavam Lyria Marçal (Salomé), Roberto Orosco (João 

Batista), Ricardo Nóvoa (Herodes), Lucy Meirelles (Herodíades), além de Gervásio 

Marques, Marcelo Gastaldi, Arnaldo Weis, Carlos Eduardo e Genésio de Carvalho.  

O Jornal da TV publicaria a seguinte nota:  

 

Com um realismo pouco comum na TV, o canal 05 reviveu a passagem bíblica da 

decapitação de São João Batista, com a adaptação da peça Salomé, de Oscar Wilde. (...) A 

peça, produzida e adaptada por Heloísa Castelar, alcançou bom nível como reconstituição 

de época (havia até uma gaiola de pavões dos jardins de Herodes) e os cenários e figurinos, 

desenhados por Campello Neto, transportavam o telespectador aos tempos de Cristo. 

 

Era uma associação explosiva: Campello Neto trabalhando com reconstrução 

histórica e a Rede Globo dando seus primeiros passos no que seria o seu maior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53- O Jornal da TV, sobre Salomé. 
 



 

trunfo nas produções atuais das telenovelas e minisséries: o realismo exacerbado, 

romantizado e muitas vezes desnecessário.  

O caminho trilhado até então tinha sido de altos e baixos – criativos e 

financeiros. Na própria TV Paulista houve momentos de grandes recursos e de falta 

deles. Mas foi justamente em um destes picos de falta de dinheiro que eles - 

Campello e equipe – criaram cenários só com cartolina amassada, formando figuras 

que ninguém podia dizer que eram de papel. Foram usadas para shows, cenários de 

programas de entrevistas... 

Eles chegaram a criar um novo sistema de fundo infinito, que possibilitava 

ampliar os cenários enormemente no mesmo espaço físico. Eram todos profissionais 

versáteis, rápidos, criativos com material que muitas vezes não teriam tido outro 

destino senão o lixo. Experimentaram diversos tipos de lentes para as câmeras, 

trocaram o sistema de iluminação, estudaram as melhores opções, solicitaram 

renovação das equipes técnicas. Enfim, pesquisaram novas tecnologias.     

Apesar de toda a criatividade empregada nas produções anteriores, a imagem 

mais forte que ficaria registrada da imagem do profissional Campello Neto seria 

esta: a do realista extremado, o reconstrutor histórico, o detalhista de época. 

Heraldo de Oliveira diz ter sido radicalmente contra a presença da gaiola dos pavões 

em cena. Ele achava que a gaiola deveria estar inserida na parede de pedra, pois 

faria mais sentido para o período histórico. Mas Campello Neto quis assim. E os 

jornais publicaram que seu trabalho alcançou bom nível de reconstrução histórica, o 

que certamente o estimulou ainda mais a investir no realismo.    

As implicações desta nova reputação só seriam sentidas mais tarde, quando 

as vanguardas começaram a liderar a produção teatral em São Paulo.  

No segundo semestre de 1965, o Prof. Campello apresentou projetos de 

intercâmbio cultural entre os cenógrafos das emissoras de São Paulo. Convidados 

pelos diretores, produtores, quando das montagens de teleteatros especiais, os 

cenógrafos iriam participar de produções das congêneres como “Artistas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56- Salomé. Lucy Meirelles e 
Ricardo Nóvoa. Canal 05, 1965. 

Figura 55 -Salomé. Lucy Meirelles, Lívia Marçal e Lino Sérgio. Canal 05, 1965.                      
 

Figura 54 - Salomé. O palácio 
de Herodes.  Gaiola com os 

pavões. Canal 05, 1965. 



 

hóspedes”, criando cenografias e dirigindo a montagem cenográfica, executando 

direção de arte e realizando um trabalho de descoberta de novas formas e pesquisa 

de materiais.  

Estas atividades foram iniciadas por ele mesmo. Obteve a autorização do 

presidente do canal 05, Rangel Pestana – só ele obteve autorização para isso - e fez 

na TV TUPI, canal 04, cenários e figurinos para a Antígone (Sófocles), com direção de 

Benjamin Cattan. A dicção foi orientada por Maria José de Carvalho. A coreografia 

por Aida Slon. Esculturas, máscaras e jóias criadas e executadas por Heraldo de 

Oliveira.  

O teleteatro apresentando essa tragédia contava com os maiores atores da 

Tupi: à  frente, Aracy Balabanian, no papel título; Rildo Gonçalves como Creon; Laura 

Cardoso como a Rainha Eurídice e Rita Cleos como Ismene, além de outros. Esta 

colaboração com a TUPI se encerraria com a estréia e a apresentação do teleteatro 

Antígone na noite do Natal de 1965, sendo apresentado nas capitais de todos os 

estados do Brasil. Não houve continuidade do projeto, apesar de todo o ineditismo 

da proposta. A TV já se encaminhava pelas trilhas comerciais e não queria abrir seus 

espaços para que outras emissoras investigassem seus procedimentos. Era isso o que 

a troca entre os profissionais faria: um intercâmbio de informações e tecnologia que 

custam dinheiro e que as emissoras não estavam dispostas a compartilhar na guerra 

pela audiência e pelo melhor trabalho.    

No canal 05, fez também a telenovela Marina, de Leonardo de Castro em 15 

capítulos. A novela foi ao ar entre 23 de agosto e 10 de setembro.  No elenco, 

Maximira Figueiredo, Turíbio Ruiz, Aristides Molina, Gervásio Marques, Lucy 

Meirelles, Marcos Grando e Mônica Reis. A figura 65 mostra uma peculiaridade 

interessante: um cenário de TV com dois andares. Heraldo de Oliveira explicou que se 

fizera isso para que os dois pisos tivessem movimentação, já que a novela era ao vivo. 



 

A câmera ficava colocada em uma grua4, que subia e abaixava, fazendo ruídos 

“horríveis”, estalos que eram ouvidos ao longo da encenação. Isto acontecia também 

nos teleteatros. 

Em teatro, no ano de 1965, ainda encontra tempo para realizar os figurinos de 

A Sapateira Prodigiosa (Garcia Lorca). O espetáculo, em realização do Teatro do SESI, 

com direção de Osmar Rodrigues Cruz, foi apresentado no Teatro Maria Della Costa. 

A crítica de Décio de Almeida Prado, em O Estado de São Paulo, declara que  

 

A direção de Osmar Rodrigues Cruz parece-nos falhar em dois pontos importantes: na 

compreensão do papel principal e na conjunção do texto com a  dança, no final do primeiro 

ato. Bonitos o cenário de Clóvis Garcia e os figurinos de Campello Neto, dando, em 

conjunto, aquela sensação contraditória, ao mesmo tempo de simplicidade e de riqueza de 

colorido, que é a tonalidade exata para o teatro de Garcia Lorca. O espetáculo que ocupa o 

Teatro Maria Della Costa está, de resto, muito bem cuidado materialmente, podendo ser 

apresentado, sem desdouro, perante qualquer público. (Catálogo do Teatro Popular do 

Sesi, 20 anos) 

 

Alberto D’Aversa faz coro à crítica de Décio de Almeida Prado: 

 

Apropriados os figurinos de Campello Neto que compõe uma gama de cores de agradável 

efeito e verdadeiramente bonita a máscara que J.J.Pompeo usa no segundo ato e que nos 

lembra aquela do célebre Brighella que se encontra no “Museu del Bucardo” de Roma. 

(idem) 

 

A tradução de João Cabral de Melo Neto foi executada por Edgar Gurgel 

Aranha, Ruthinéia de Moraes, Renato Dobal, João José Pompeo, Flora Basaglia, 

Adolfo Machado, Roberto Giusti, Nize Silva, Cecília Rabelo, Elvira Lima, Nieta 

Junqueira, Nancy Martins e Cristina Maria.  

                                                 
4
 Grua: guindaste usado em filmagens de exteriores ou dentro dos grandes estúdios, capaz de se movimentar em todas 

as direções, com uma plataforma em sua extremidade onde ficam a câmara, seu operador e o diretor; guindaste. 

Definição do dicionário Houaiss. 



 

 

 

 

Figura 58 – Vista geral do cenário de Antígone. TV TUPI, Canal 04, 1965. 
 

Figura 57 - O coro de Antígone. TV TUPI, Canal 04, 1965. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 59 - Aracy Balabanian como 
Antígone. TV TUPI, Canal 04, 1965. 

Figura 60 – Rita Cleos (Ismene), 
Laura Cardoso (A Rainha Eurídice) e 
Aracy Balabanian (Antígone). TV 
TUPI, Canal 04, 1965. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Os planos do cenário da 
novela Marina, de 1965. Cenário de 
Campello Neto. 
 

Figura 62 – A Sapateira Prodigiosa. 
Grupo de Teatro do SESI. Figurinos 
de Campello Neto. Apresentações 
acontecem no Teatro Maria Della 
Costa, 1965.  

 



 

1966 
oi o ano em que o Prof. Campello Neto desenvolve 

o que considera os seus dois melhores trabalhos 

em teatro: Onde Canta o Sabiá e Oh, que Delícia 

de Guerra! 

 Onde Canta o Sabiá teve a direção de Paulo Afonso Grissoli. O elenco tinha, 

entre outros, Marília Pera, Gracindo Junior, Suzi Arruda, Emiliano Queiróz, Sueli 

Franco e Lafayette Galvão. O espetáculo foi apresentado no Rio de Janeiro e os 

cenários e figurinos eram de Campello Neto.  

  

Quanto a Onde Canta o Sabiá, onde eu trabalhei com Paulo Afonso Grisolli, eu acabei fazendo 

parte de um momento memorável, porque esse foi o primeiro espetáculo Pop-Art montado no 

Brasil. Foi o primeiro grande êxito de Marília Pera e uma plêiade de atores excelentes, onde eu 

fiz cenários e figurinos de extrema originalidade.  Mas tudo isso é bastante relativo porque nós 

estamos sempre indo para a frente.  A cenografia é um moto contínuo.  Nós podemos recordar 

tudo o que fizemos, trabalhos muito gratificantes e que foram degraus de uma carreira, mas 

temos sempre que seguir em frente. (CAMPELLO, FONTE B) 

 

Foi candidato, por este espetáculo, ao Prêmio Molière de 1966, no Rio de 

Janeiro.   

 Oh, Que Delícia de Guerra! foi apresentado em São Paulo, no Teatro Bela 

Vista, em 1966. O cenário era de Campello Neto e o trabalho marcou sua ligação 

com Ademar Guerra, com quem viria a trabalhar mais tarde em Così fan Tutte, no 

Theatro Municipal de São Paulo.  

 

Em Oh, que delícia eu tive o meu primeiro contato com Ademar Guerra, o diretor que eu 

tanto admiro. Nessa peça eu cheguei a um resultado que considero dos melhores de trabalho 

do espaço cênico, com toda uma dinâmica de cenografia, com elementos que eram básicos: 

duas torres de madeira, praticáveis móveis e que apesar de toda a parcimônia, tiveram uma 

expressividade excelente. (CAMPELLO, FONTE B) 

 

F 



 

Ademar Guerra, em entrevista ao Prof. Campello Neto foi categórico ao afirmar 

que o cenário de "Oh, Que Delícia de Guerra", para ele, era um dos grandes 

trabalhos em cenografia que foram feitos em São Paulo. E justifica sua teoria: 

 

Por que?  Era uma porção – (...) era uma série de quadros, canções, piadas, era uma 

espécie de uma forma – (...) é um burlesque inglês (...) Isso tudo junto dava o 

retrato da estupidez humana quando se mete numa guerra.  No caso era a guerra 

de 1914 a 1918.  Existia então, para que isso fosse encenado, a necessidade de mil 

cenários. (...) Era impossível fazer todo aquele cenário.  Impossível.  E o Campelo 

Neto  resumia, através de elementos de cena que eram móbiles, a possibilidade de 

eu trabalhar situações diversas.  Tinha duas torres... só de estruturas fixas, laterais, 

uma de cada lado como se fosse, guaritas altas. (...) Aquilo era tão rico que podia 

ser o que a gente queria que fosse na imaginação da gente” (ENTREVISTA ADEMAR 

GUERRA)  

 

Na parceria com Nydia Licia, esta tem em 1966 a percepção de que o público 

de então estava cansado do que ela chama de “montagens um pouco agressivas” do 

teatro da década de 60 e resolve buscar comédias leves.  

 

Achei que peças de Oduvaldo Vianna ou Correa Varela, autores de prestígio no começo do 

século, mereciam ser montadas novamente. (...) A reação da platéia foi das mais 

agradáveis. (LICIA, 2002: 387) 

 

A escolha da peça de Vianna recai sobre Feitiço e Varela entra com O Outro 

André. Cenários e figurinos? De Campello Neto. 

 

Tanto Feitiço como O Outro André agradaram por sua singeleza, quase ingenuidade, e a 

presença em cena dos veteranos Ferreira Leite, Linda Fernandes e Osmano Cardoso 

conferiu autenticidade ás montagens. (LICIA,2002:386) 

 



 

Não eram figurinos e cenários de maior destaque. Eram trajes tradicionais em 

cenários igualmente convencionais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63- Feitiço. Teatro Belo Vista, 1966. 

Figura 64 - Feitiço. Teatro Bela Vista, 1966. 

Fig. 65- O Outro André. Na foto, Osmano Cardoso, Gibe, Arabela 
Block e Linda. Teatro Bela Vista, 1966.  
 



 

1968 
m 1968, trabalha no desenvolvimento dos 

cenários e figurinos da telenovela O Santo 

Mestiço, uma telenovela que foi ao ar entre 19 de 

fevereiro e 04 de junho de 1968. Foram oitenta capítulos de uma das mais 

controversas novelas. Escrita por Glória Magadan, direção de David Grimberg, a 

novela foi um problema do início ao fim, inclusive porque Sérgio Cardoso reclamou 

da má qualidade do texto.  

A história foi modificada no meio, trocaram-se os personagens e havia um 

problema: o diretor David Grimberg achava Campello Neto racista. Ele pediu então à 

coordenação do canal que substituísse Campello Neto por Heraldo de Oliveira, que 

assumiu o trabalho.   

Heraldo conta que foi uma situação extremamente desagradável e sua única 

exigência foi ter liberdade total para agir e desenhar como quisesse. A personagem 

de Sérgio Cardoso mudou-se para o Hotel Hilton (!) e ele fez a reprodução de um 

dos quartos do Hilton.  

Logo em seguida, Campello Neto pediria seu desligamento do Canal 05 - a ex- 

TV Paulista.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 66-Cenário de O Santo 

Mestiço.Versão de  

Campello Neto. 

E 



 

AS ATIVIDADES EM TEATRO E TV NÃO 
PARAM 

 
 

Recebe convite do canal 13 para fazer 

parte de sua equipe. Promove seu 

desligamento através de acordo muito 

amigável (CAMPELLO, 1976:147) do quadro 

do canal 5, em virtude do interesse em 

trabalhar no teleteatro Cacilda Becker.  

A permanência como chefe do 

departamento do canal 5, até a solicitação 

de acordo feita por parte do Prof. Campello 

foi de sete anos e seis meses.  

 

A partir de maio de 1968, o Teleteatro "Cacilda Becker" seria apresentado 

pela Televisão Bandeirantes, Canal 13. Foram inúmeras edições do teleteatro 

Cacilda Becker, entre elas: A República dos Cinco, 39 Degraus, Anastácia, O 

Resgate, A Grande Mentira, Um Breve Encontro, Elizabeth da Inglaterra, Casa de 

Bonecas, Quatro Passos Entre as Nuvens, Inês de Castro, Vitória Amarga, Somos 

Todos do Jardim de Infância, Corpo Fechado, Tempo de Nascer, Nunca é Tarde 

Demais, Os Três Desconhecidos, O Grande Amor de Maria Valeska, Um Carnê de 

Baile, Eugenia Grandett, A Malquerida, Despedida de Solteiro, A Vaidosa e Sempre 

Carmem5.  

A dupla principal encarregada do teleteatro eram a própria Cacilda Becker e o 

produtor e diretor Walter George Durst . Eles estavam também por trás do convite 

feito pela TV Bandeirantes ao cenógrafo Campello Neto. O Prof. Campello, 

                                                 
5
 Esta listagem foi gentilmente cedida pela TV Bandeirantes.  

Figura 67- Cacilda Becker e Campello Neto 



 

deslumbrado com a figura de Cacilda Becker, escolhe para representar seus 

trabalhos no teleteatro os seguintes espetáculos6:  

 

Inês de Castro (baseado em La reine morte, de Henri de Montherland) dirigido por Walter 

George Durst é o texto que inicia o programa que apresentará a ilustre Senhora Cacilda Becker 

nos seus últimos trabalhos para a televisão, nos quais deixa registradas, em cada teleteatro, 

emocionantes interpretações plenas do seu enorme talento. Serão 23 produções contando 

entre elas com Anastácia, na qual interpretava com seu costumeiro registro de emoção a Grã-

Duquesa Romanoffi e O Breve Encontro, de Noel Coward.   

 

 
Figura 68 - Cacilda Becker em cena de Inês de Castro. Cenários e figurinos de Campello Neto.    
TV Bandeirantes, 1968. 

 
Analisando a figura de Cacilda Becker no cenário de Inês de Castro pode-se 

chegar a conclusão de que finalmente o cenógrafo Campello Neto atinge a 

                                                 
6
 O trecho apresentado foi retirado de um currículo enviado pelo Prof. Campello ao chefe do Departamento de Teatro da 

ECA USP. 



 

cenografia sintética. São utilizados poucos elementos cênicos e adereços. Uma das 

questões mais interessantes, levantadas ao longo desta pesquisa, foi descobrir que 

o cenógrafo Campello Neto tinha a capacidade de se colocar no lugar da 

personagem cuja casa – ou área de atuação - ele ia representar. Nos casos 

anteriores, em que a experiência com a cenografia sintética não foi tão expressiva, 

não havia um elemento que estivesse presente neste teleteatro que atingisse um 

bom resultado como cenografia sintética. Não havia Cacilda Becker. 

Esta era sabidamente a atriz predileta de Campello Neto. Seu “registro de 

emoção” o tocava profundamente. Apesar de serem linhas teatrais absolutamente 

díspares, relembro o que a encenadora francesa Ariane Mnouchkine disse sobre 

teatro em geral: que ela gostava de tudo que causasse emoção.  

A possibilidade de concretizar uma proposta de trabalho experimental só 

aconteceu quando Campello sentiu a força da presença de uma grande intérprete. 

Não havia, de sua parte, a necessidade de suprir com elementos visuais a deficiência 

de interpretação de um ator.  

Ele finalmente estava livre para só criar e não usar seus cenários e figurinos para 

encobrir defeitos dos outros. Estava liberto para registrar livremente sua emoção, 

trabalhando em conjunto com a emoção que vinha da grande estrela. A Figura 69 

mostra que a combinação destes dois artistas talentosos foi mais do que produtiva – 

a própria foto demonstra a atmosfera mágica da criação , a unidade - os elementos 

do “espetáculo”- a luz, o cenário, a interpretação... - estão integrados. 

O mesmo aconteceria com A Malquerida, que além destes elementos citados 

ainda traz referências à terra natal do cenógrafo. Apesar do número excessivo de 

paredes, os elementos cênicos são bastante reduzidos. O que não se vê nas fotos 

seguintes, uma produção da qual Cacilda Becker não participou – não filmou. Eram 

bons atores, mas não era Cacilda. Faltava a segurança, faltava a força e a 

combinação de gênios. 

 



 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70 – Cenários coloridos de O Grande Amor de Maria Valeska. TV Bandeirantes, 1968. A foto é colorida, 
mas é preciso lembrar que a filmagem era preto e branco. Logo, não importa a cor, mas, sim, o contraste 
entre as cores, arte em que o Prof.Campello é mestre. Fica uma questão no que concerne à interpretação: até 
que ponto a cor ajuda na criação da personagem? As cores da França são o azul, o vermelho e o branco. Este 
foi o símbolo usado pelo povo na Revolução Francesa. Mas... Como explicar a faixa verde e amarela que o ator 
Jairo Arco e Flexa veste nesta foto? Ele mesmo contou que era o que tinha, depois foi feita outra (comparar 
com figura 71). O público não via as cores, pois, como já foi dito, a filmagem era em preto e branco – mas o 
ator, que interpretava aquele papel, via. E todos que se relacionavam com ele também. Seria, no mínimo, um 
Imperador Franco-Brasileiro?   

 
Figura 69 – Cenário de Campello Neto para A Malquerida. Teleteatro Cacilda Becker, 1968.  
 



 

A Virgem e a Freira foi outro teleteatro que estreou no Canal 13 em 1968, 

com direção de Ody Fraga. Cenário e figurinos de Campello Neto. 

Realizou cenários e figurinos para teleteatros e musicais, em especial o de 

Geraldo Vandré, onde criou uma série de cenários realizados com sucata de material 

técnico com enferrujadas partes de TV e spot lights tratados com sprays coloridos 

ou prateados.  

A carreira em teatro continuava sendo desenvolvida, e mais uma vez ele vai 

colaborar numa produção de Nydia Licia.  

 Um Dia na Morte de Joe Egg trazia como ator principal Lima Duarte, 

acompanhado por Célia Helena e pela própria Nydia Licia. A direção coube a Antonio 

Ghigonetto. A produção, que aconteceu no Teatro Bela Vista, trouxe como 

curiosidade a estréia da filha do casal Nydia Licia - Sérgio Cardoso, a jovem Sylvia 

Cardoso, interpretando uma deficiente física. Os cenários foram realizados por 

Campello Neto e os figurinos executados sob sua supervisão. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 71 - O Prof. 
Campello posando na 
carruagem do teleteatro O 
Grande Amor de Maria 
Valeska, 1968.



 

  
O Segundo Grito, direção de Antônio 

Abujamra, foi o outro trabalho de teatro do ano. 

Foi apresentado no Teatro da Aliança Francesa. 

Para terminar este ano tão tumultuado, 

recebe o convite do canal 02 para ingressar em 

seu quadro de artistas, formulado pela direção do 

canal.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 72- Nydia Licia, Lima Duarte e 
Célia Helena na montagem de Um 

Dia Na Morte de Joe Egg. Teatro 
Bela Vista,1968.                                           

 

Figura 73 –Nydia Licia e Maria Célia 
Camargo  na montagem de Um Dia 
Na  Morte de Joe Egg. Teatro Bela 
Vista, 1968. 

Figura 74 - Vista geral do cenário de A Virgem e a Freira. TV 
Bandeirantes, 1968.  
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1970 

 
 

m janeiro de 1969, iniciou os trabalhos da 

concepção e montagens dos cenários e figurinos 

para a telenovela Era Preciso Voltar, dirigida por Walter Avancini. A 

novela foi umas das primeiras da TV Bandeirantes e não foi grande sucesso de 

público. Tratava, como o título já sugere, de assuntos ligados à espiritualidade, com 

um argumento que se desenrolava em 1969 e apresentava cenas retrospectivas 

situadas em 1860. Este enredo possibilitou uma variedade de cenários e estilos, indo 

de um sofisticado atelier de um fotógrafo da moda em 1969 a luxuosos ambientes 

da época de Napoleão III, na França do Século XIX. 

Faz o seu desligamento da TV Bandeirantes – novamente, de forma muito 

amigável, segundo ele – para aceitar o convite do Canal 02. Este não seria seu último 

trabalho na TV Bandeirantes, já que na década de 80 voltaria a esta emissora para a 

realização dos cenários da telenovela Os Imigrantes.  

Não seria um ano de grandes destaques na TV Cultura. Tendo deixado a 

Bandeirantes em abril, assume em maio de 1969 as atividades do canal 2. Seus 

trabalhos mais importantes no ano, na TV, foram para o programa Ciências 

Humanas, criando cenário e figurinos para o programa Perspectiva. Participa 

também como cenógrafo de uma série de programas na TV chamada de O Conto 

Brasileiro, com direção de Alfredo Mesquita. 

s teleteatros da TV Cultura, dos quais o 

Prof.Campello participaria até 1977, ano de 

sua saída da TV Cultura, têm início com uma 

importante produção de Electra. 

A estréia da série teleteatro foi em maio de 1970. Electra teve direção de 

Antonio Ghigonetto e como intérprete principal Natália Thimberg. Margarida Rey, 

E 

O 



 

segundo o próprio Campello, atuou como uma impressionante Clitemnestra. O 

elenco ainda contava com outras estrelas - Mauro Mendonça e Lélia Abramo.  

Esta produção contou com o tipo de pormenorização que o Prof. Campello Neto 

tanto gostava - ele mesmo desenhou os cenários, figurinos e fez a concepção de 

todas as jóias e adereços utilizados.  

Heraldo de Oliveira, ao rever as fotos da produção de Electra, fez o seguinte 

comentário: “Vê todos estes exageros? Pois aposto que nas roupas originais eram 

detalhes pequenos que ele expandiu ao limite!”. As figuras em questão são de 

número 80 e 82. Na verdade, ele não exagerou desta vez - na abertura da Olimpíada 

de 2004, vimos que o uso da cor e das combinações de textura e volume estavam 

muito presentes nos trajes - que foram criados por especialistas gregos. Mas 

ninguém ousa dizer que esses erraram! (E não erraram mesmo).    

 Uma das produções que o Prof. Campello Neto mais destaca dentro do seu 

currículo foram os cenários e figurinos de O Estranho (Edgard de Rocha Miranda ) 

que estreou em julho de 1970.  

 
Depois eu fiz um outro trabalho, O Estranho de Edgard da Rocha Miranda, com a direção 

de Silnei Siqueira, no TBC,com uma interpretação excelente desse grande ator que é o Raul 

Cortez. Nesse trabalho eu senti muito o problema da falta de condições financeiras porque 

o personagem seria o homem mais rico do mundo.  A sua casa seria muito asséptica e 

imensa e eu fiz um cenário muito moderno, bem espacial.  E num dado momento 

levantava-se uma tela do fundo e descortinava-se um estranho salão em que eu coloquei 

seis palcos giratórios, não muito grandes, em tamanho decrescente, ou seja: dois maiores 

no início, dois médios no meio e dois pequenos no fim.Isso deu uma impressão de enorme 

profundidade,com um estranho lustre de cristal.  Mas eu dizia das dificuldades econômicas 

porque a parte da casa muito asséptica, que teria veludos e acrílicos teve que ser 

substituída por feltro e plástico e isso fez perder um pouco.  Por falta de condições 

econômicas não se pôde passar a opulência que a peça requeria. 

 



 

Esse tipo de problema atrapalha muito aqui no Brasil, não só nos cenários e figurinos, mas 

também nos adereços, nos objetos de cena.  Teoricamente é elaborado um cenário 

perfeito mas na prática a situação é outra. (FONTE B) 

 

A Fiaca, com direção de Benjamin Cattan, no Teatro da Aliança Francesa teve 

cenários feitos por Campello Neto.  

O Macaco da Vizinha, com direção de Cláudio Correia e Castro, estreou no 

Teatro Anchieta em agosto de 1970, com cenários e figurinos de Campello Neto, 

bem como   Os Farsantes, peça que trata de um grupo de atores que mais parecem 

fascinantes saltimbancos. O espetáculo teve direção de Amir Haddad e no elenco 

estavam Sylvia Massari, Emiliano Queiroz, Lafayette Galvão e outros.  

 

 

 

 

 
Figura 75 – Plano geral do cenário de Electra. TV Cultura, 1970. 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 – Lélia Abramo e Natália Thimberg  
em Electra. TV Cultura, 1970.                                     
          

Figura 76 - Margarida Rey em Electra. TV Cultura, 
1970. 
 

 

Figura 78 - Margarida Rey como Clitemnestra em Electra. TV Cultura, 1970. 

 



 

UM APANHADO GERAL DOS ESPETÁCULOS INFANTIS 

 

As fotos seguintes são de espetáculos montados por Campello Neto e dirigidos ou 

produzidos por Nydia Licia na década de 70. Estes espetáculos não têm datas 

precisas e foram reapresentados diversas vezes. 

 

Figura 79- Era uma vez...E ainda é! Direção de Nydia Licia, cenários e figurinos de Campello Neto. 

 

Figura 80 – Fuga em Dó-ré-mi. Direção de Nydia Licia, cenários e figurinos de Campello Neto. 



 

 

   

Figura 81 –Fuga em dó ré mi. 2ª Versão.      Figura 82 - Fuga em dó ré mi. 2ª Versão.  
 

 
Figura 83 – Estória de uma Estória. Direção de Nydia Licia, cenários e figurinos de Campello Neto. 
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CENÁRIO DE ATUAÇÃO: 
 

A CARREIRA NA USP  

A Escola de Comunicações Culturais, criada pelo decreto nº46.419, de 
16.6.66, está formando seu corpo docente necessitando para tanto da contratação 
do Sr. ANTONIO HERÁCLITO CARNEIRO CAMPELLO NETO, para ministrar aulas da 
Disciplina de Desenho junto ao Departamento de Rádio e  Televisão. 

Esclareço que o referido professor ministra 04 aulas semanais.  
 

Marina Cláudia Rector, 1968, em resposta ao ofício circular nº 1846/65. (FONTE 
A,1968:06) 

 
Este ofício de 1968 daria início à longa trajetória do Prof. Campello Neto na Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, chamada então de Escola de 

Comunicações Culturais.  

O convite para lecionar na escola foi formulado pelo Prof. André Casquel Madrid. 

As aulas seriam de cenografia para o Curso de Televisão. O autor do pedido de 

contratação foi Júlio García Morejón. (FONTE A, 1968:163) 

 As atividades na Escola de Comunicações Culturais se iniciam com conferências, 

ilustrações, projeções de slides sobre história da cenografia, demonstração de estilos 

cenográficos - dos seus primeiros acontecimentos e movimentos desde a Grécia, 

incluindo história da ópera e do balé e tratando de temas como a cenografia e sua função 

na televisão.  

 Receberia nesta função o salário de NCR$ 682,68. (seiscentos e oitenta e dois 

cruzeiros novos e sessenta e oito centavos) (FONTE A,1968:07). Seu atestado de 

idoneidade moral foi assinado por José Marques de Melo, então professor de jornalismo 

na mesma unidade e André Casquel Madrid, o realizador do convite para lecionar.  

  Em 11 de julho de 1970 é elevado à categoria de Auxiliar de Ensino, categoria MS-1. 

Não é mais instrutor. (FONTE A, 1970:38) 

Desde muito cedo começa a levar seus alunos para estudar na prática, in loco: nos 

teatros e canais de TV, especialmente na TV Cultura.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trajetória burocrática do professor na ECA USP foi um eterno ir e vir de papéis. 

Como não era contratado em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, seu 

contrato tinha que ser renovado constantemente, o que causava transtornos todo ano. 

Ele era obrigado a fornecer relatórios anuais de todas as suas atividades, de todos os 

trabalhos executados e de todos os conteúdos de suas aulas.  

Como não tinha contrato de exclusividade com a USP, realizava inúmeros trabalhos 

fora dela. Era um profissional bastante reconhecido. Tão solicitado que causava 

problemas na universidade, em função do número de faltas freqüentes para poder 

atender compromissos profissionais em outros estados. Filmava em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e outros estados sempre que necessário, além 

de trabalhar nas emissoras da TV Paulista - Canal 5, depois TV Globo; TV TUPI; TV Cultura 

e finalmente TV Bandeirantes.  

Conta-se que durante as filmagens de Independência ou Morte, no biênio 1971/72, 

ele chegou a ser ameaçado de demissão. Paradoxal? Sim, considerando-se que a 

universidade não pagava o suficiente para mantê-lo em regime de dedicação integral à 

docência e à pesquisa. Assim, como não assumir outros compromissos? Hoje, o problema 

é ainda mais grave: apesar de ter RDIDP(Regime de dedicação integral á docência e à 

pesquisa), é impossível não realizar trabalhos fora da universidade, dadas as perdas 

salariais.  

 Esta luta continuaria por inúmeros anos. Os cursos de teatro, música, cinema, rádio 

e televisão estavam todos juntos na mesma unidade e só foram desmembrados anos 

mais tarde. O caso dele, segundo a chefe do Departamento De Pessoal da ECA, Sra. 

Meire, que lembra dele com muito carinho, parece ter sido um caso de implicância 

pessoal.  

 O primeiro projeto de pesquisa teórica proposto pelo Prof. Campello Neto 

acontece em 1973 – o título dado por ele era: A origem da cenografia e seu 

desenvolvimento - 1973 até o classicismo francês (sic). Este projeto, após inúmeras 

mudanças, veio a se tornar  A Cenografia - Introdução Histórica e Considerações, que só  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foi quase que totalmente concluído em 1988 e resgatado agora para eventual publicação.  

O ano de 1974 na Academia chega com a obrigação de todos os professores 

começarem a pensar em seus mestrados e doutoramentos. O Prof. Campello, em 1976, 

envia ofício justificando que não havia feito ainda sua matrícula no curso de pós-

graduação por não haverem disciplinas da sua área de interesse e na sua especialidade - 

Cenografia, Iluminação e Indumentária. A grande verdade parece ser que dentro do seu 

atribulado dia-a-dia profissional não havia espaço para pesquisa científica.  

Em 27 de março de 1979, cansado de tantas idas e vindas, envia o seguinte ofício 

ao diretor da ECA, Sr. Antônio Guimarães Ferri. O documento seguiu com o visto do chefe 

de departamento Miroel Silveira. 

 
Exmo. Sr. Diretor da Escola de Comunicações e Artes: 

 
Em função do acúmulo de minhas atividades profissionais na Televisão de 

São Paulo (TV TUPI) e no Cinema Nacional, lamento solicitar a V.Exc. a não 
renovação de meu contrato de trabalho ora pendente, a fim de não dificultar o 
normal andamento dos cursos, para cujo bom rendimento tive sempre o prazer de 
colaborar com entusiasmo e prazer profissional. 

 
Muito cordialmente, 

 
Antonio Heráclito Carneiro Campello Neto 

 
 
Ao Exmo. Sr.Dr. 
Prof. Antonio Guimarães Ferri 
D. Diretor da Escola de Comunicações e Artes (FONTE A, 1979:192) 

 
Foi sem dúvida uma atitude precipitada. Seu afastamento acabaria sendo 

renegociado e em 1983 ele volta ao Departamento de Artes Cênicas com novo contrato, 

no cargo de Professor Colaborador.  

Propõe em 1983 o projeto de pesquisa EM BUSCA DE UMA CENOGRAFIA 

COERENTE COM A REALIDADE TEATRAL BRASILEIRA. A idéia básica do projeto era refletir 

sobre o fazer cenográfico de forma geral no Brasil, em especial na década de setenta.    

Nas palavras dele: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se faz uma pesquisa como essas, quase sempre se quer colocar o 

argumento dificuldades, ou seja, condições econômicas.  A nossa cenografia tem muita 

dificuldade nesse sentido.  Nós estamos sempre às voltas com o problema econômico, 

principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil, que não tem as condições 

de outros países, em geral, pára com as suas produções artísticas. Mas essa questão é 

relativa.  Não que não seja importante.  O fato de não se ter condições econômicas 

satisfatórias prejudica a concepção de um projeto, mas muitas vezes essa dificuldade 

torna-se um desafio à nossa criatividade. 

Quanto à questão de se fazer uma cenografia que se coadune com a nossa 

realidade, que tenha um traço eminentemente brasileiro, eu acho que um trabalho não 

pode ficar preso a isso.  Ele reflete, evidentemente. o temperamento de um povo. 

Percebe-se, perfeitamente, as diferenças de cenografia de artistas de diferentes países.  

Mas até um certo ponto, pois Svoboda, por exemplo, não se limita a uma cenografia 

específica à Tchecoslováquia. Ele reflete, integralmente, uma criatividade extraordinária 

internacional, que me marcou profundamente.  Eu não esqueço a Bienal Internacional de 

1961, realizada em São Paulo, onde ele apresentou, pela primeira vez no Brasil, os seus 

trabalhos. Influenciado por Svoboda, Hélio Eichbauer, que foi seu assistente na Europa, 

vem sempre desenvolvendo excelentes trabalhos, como o feito para O Navio Fantasma de 

Wagner, sob a direção de Fernando Peixoto.  Assim, eu não vejo muito essa colocação que 

nos obrigaria a um tônus folclórico, de certa forma.  Eu não me sinto muito preso a isso. É 

claro que o meu temperamento, de características brasileiras tão fortes vai se refletir no 

meu trabalho.  Mas até certo ponto.  Evidentemente eu procuro fazer o meu trabalho 

dentro da realidade brasileira, com todas as suas dificuldades. Não se pode sonhar.  

Mesmo quando encontramos condições de trabalho consideradas excelentes para nós, 

financeiramente falando, nós não temos essa condição que nos dê a tranqüilidade de não 

precisarmos pensar no assunto. Pelo menos no teatro brasileiro.  Em outras 

manifestações da cena artística, como alguns shows de boate, pode-se encontrar cenários 

e figurinos esplêndidos, onde não se faz tanta economia porque o retorno financeiro é 

bastante compensador.(CAMPELLO,FONTE B) 

 
Este trabalho de pesquisa não seria concluído. No entanto, as entrevistas realizadas por 

ele foram encontradas em 2004 no LIMCAC - Laboratório de informação e Memória do 

Departamento de Artes Cênicas. Estas entrevistas serviriam de base para a preparação  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do texto, uma eventual dissertação de mestrado nunca concluída. As entrevistas foram 

feitas com cenógrafos e diretores competentes e responsáveis pelo desenvolvimento da 

cenografia na década de setenta: Maria Bonomi, Ademar Guerra, Luiz Carlos Ripper, 

Gianni Ratto, Aldo Calvo e Arlindo Rodrigues. Estes textos são inéditos - nunca foram 

publicados ou estudados por ninguém. Por seu valor e relevância para constituir um 

painel além do proposto pelo Prof. Campello, as entrevistas estão em anexo neste 

trabalho.  

Em 27 de novembro de 1987, aos 63 anos de idade, ele finalmente é contratado 

em RDIDP - e pode se dedicar somente ao ensino. É um professor colaborador, que não 

pode ter vínculo empregatício com nenhuma outra instituição a não ser a USP. Pede 

demissão então da TVS (do Grupo Sílvio Santos) e da Fundação Armando Álvares 

Penteado, onde também havia estabelecido boas relações ao longo de muitos anos.  

Em 1989, adoece e falece em pouco tempo. Era o dia 20 de novembro de 1989. A 

CERT - Comissão Especial de Regimes de Trabalho - faz um último despacho no processo 

do Prof. Campello  em 26 de dezembro de 1989. O processo foi arquivado em 31 de 

janeiro de 1990. A última conferência das folhas foi em 02 de fevereiro de 1990. 

Até a minha interrupção em busca do processo, só houve o descanso.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84- D.Conceição na 

década de 80 

 
Toda a beleza do trabalho de figurino feito por Campello Neto não faria o menor 

sentido sem a execução primorosa - e bastante vigiada por ele - por parte das costureiras 

e aderecistas que com ele trabalharam. Foram várias ao longo da carreira, mas 

destacamos a participação das seguintes: Dona Marta Betti (já falecida, fazia os vestidos 

mais lindos que já vi em teatro), Dona Alice (viva e continua trabalhando) e Dona Antônia 

(que trabalhou com ele na TV Cultura e que, aos 86 anos, continua dando baile em muita 

moça por aí!) 

Mas de todas as pessoas que conviveram com Campello Neto, uma delas merece 

especial destaque: Dona Conceição de Alencar. Dona Conceição - Madame de Alencar, 

como brincava o Professor - é natural da Ilha de Marajó. Trabalhou com uma  infinidade 

de estrelas do teatro e cinema do Brasil- e não é ela que conta isso.  Para se ter uma idéia 

de há quanto tempo Dona Conceição está na ativa, basta dizer que ela trabalhou como 

aderecista de Valter Pinto. Jura que tem 72 anos - eu não perguntei. Ela cita, entre outros 

com quem trabalhou, a Kika, do Balé de mesmo nome; Márika Gidali, do Stagium; René 

Gumiel e Paula Castro. Fez inúmeros shows da General Motors, teatro, e uma lista 

enorme de produções. E trabalhou muito com Campello Neto.  

Dona Conceição é muito simpática, extremamente amável. Me recebeu em sua 

casa em Juiz de Fora- “Detesto este lugar, ninguém vem me visitar aqui!”- como se 

fôssemos velhos amigos. De memória em memória, de café em café, passando 
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pelo almoço com uma carne perfeita e goiabada com queijo de sobremesa, 

conversamos sobre Campello Neto.  

Para começar, Campello, além de ser quem a contratava para teatro e TV, era um 

grande amigo dela e eles se sentiam bem em estar juntos. Na casa de Dona Conceição e 

com ela, ele, que era absolutamente formal, não tinha cerimônias.   

 Eles se ajudavam muito. Quando ela dizia: “Campello, passa lá e cobre minha 

conta, vai!”, ele ia lá e punha o que tinha. E ela também fazia ao mesmo. “Um homem 

muito bom, Fausto!”. Ela emprestava dinheiro ao professor assim como Dona Marta 

(Marta Betti).  “Ele pedia para as duas, mas quando eu via que ele estava meio apertado, 

eu já oferecia. Nunca tive muito, mas dava para quebrar o galho dele como ele quebrava 

para mim”, conta.  

Houve uma época em que Dona Conceição pedia ao Prof.Campello para fazer 

quadros para ela vender, mas era tudo mentira. Na verdade, ela sabia que ele estava 

precisando do dinheiro e usava esta desculpa para ajudar o amigo.  

Pergunto: “Dona Conceição, por que ele ficava com tanta dificuldade de dinheiro 

assim?” E ela: “Eu acho que é porque ele cobrava muito barato. Porque para o nome que 

ele tinha... Mas ele não tinha posses! Não tinha muitas coisas. Não tinha jóias, móveis. Só 

tinha a noite e o dia porque Deus era camarada. Porque ele trabalhava muito e não 

tinha nada. O que tinha de bom era uma mesa... (NOTA: essa mesa quem deu para ele foi 

Nydia Licia - tinha sido da avó dela e veio da Europa com a família quando eles vieram 

para cá). Mas tinha muita cultura”. 

Conversando sobre o jeito de ser de Campello Neto, ela relata que ele era um 

homem muito divertido, mas que ninguém tinha tanta intimidade com ele para dar uma 

bronca, por exemplo. “Não era o tipo de pessoa para isto. Era uma pessoa na qual não se 

chegava para dar bronca. Por mais que ele fizesse, tinha que dar um jeito, dar uma volta e 

com muito jeito chegar e conversar com ele”.   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ele sempre foi muito discreto. Estava sempre com os alunos, levava aquele bando 

de meninos lá, para ver o trabalho, para eles verem como é que se fazia aquela coisa 

toda”. Esta parte das visitas aos locais de trabalho sempre foi relatada como muito 

positiva pelos alunos.  

Ela relata que quando viajavam para gravar, e isto era bastante freqüente, eles se 

divertiam muito. Como ele não queria comer na frente de todo mundo, era ela que tinha 

que arrumar um “farnel” para levar para o quarto – dela, onde ele ia comer escondido.  

“Por que ele não comia, pegava mal, Dona Conceição?” 
 

“Ele era muito chique, mas demais. Ele, por exemplo, gostava de chegar na minha casa e 

enfiar o pão no café. Ensopava o pão no café, nós comemos muita coisa gostosa. Mas em viagem 

ele não comia porque não podia perder a linha (ou seja, não deixar que os outros o vissem 

comendo, não é só manter a forma, ela explicou). Aí ele ia para meu apartamento pedir comida, 

dizia: Ai, que doce gostoso! Ô, Conceição, pede um lanche para nós que eu como lá no seu 

apartamento. Em qualquer lugar. Ela escolhia, ele gostava muito e era muito comilão. Tinha 

coisas do Campello que a gente nem imaginava. Ele dizia: Esta fome está me apiranhando! E 

entrava na cozinha para beliscar nas panelas. Agora, na casa dele, era tudo certinho, azeitoninha, 

palito, etc. Ele ia lá em casa, deitava, conversava.  

Uma história muito engraçada dele é que ele adorava visitar as pessoas doentes. Mas 

antes de entrar no quarto, ele ia para a cozinha da casa da pessoa para ver se comia alguma 

coisa, conversava um pouco e depois dizia: Agora vamos ver a doentinha. Acontece que um dia 

ele foi, entrou, comeu e falou o bendito: ‘Bem, então agora vamos ver a doentinha’. Só que a 

doentinha já tinha morrido e sido enterrada e ele não sabia! Ele passou o resto da vida contando 

esta história, que acabou ficando engraçada. 

Ele gostava muito de ser servido, mas não se mexia para lavar a louça ou tirar os pratos. 

Não sabia cozinhar nada - nem ovo. Ele tentou uma vez em casa e acabou dizendo: ‘Estou 

colocando fogo nisso aqui, mas não está cozinhando!’ 

 

Com relação ao estilo do Professor Campello no desenho de adereços e figurinos, 

ela conta: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O melhor trabalho que eu fiz com ele foram todos. Toda vez que eu trabalhava com ele 

era especial. Não sei se é porque eu gostava muito dele, porque tudo que ele fazia era 

muito bom, ele só fazia peça boa, raramente ele era infeliz numa peça. 

Uma vez eu escutei, porque ele era muito exagerado nas coisas que ele fazia, tudo muito 

bem colocado, ele fazia todos os detalhes, para aparecer e ai eu escutei, quando eu 

estava botando uma roupa numa atriz, ouvi alguém perguntar:  

-Nossa, de quem são estes figurinos? 

-São do Campello Neto. 

-E os bordados? 

-Daquela mulher que trabalha com ele, a Conceição, a aderecista. 

-Vixe, então juntou a fome com a vontade de comer! 

Porque ele mandava botar e eu botava. Era para botar bordado? Se ia ficar 

bonito, eu botava. Muita gente achava exagerados os figurinos que ele 

desenhava, mas eu botava”. 

 
 Falou também do último ano de vida do Professor.  
 

“Quando ele começou a adoecer, ele me ligava e estava desenhando. Eu me esqueci qual 

era o trabalho, e a pessoa não gostava do desenho. Eu telefonava para ele de noite e 

perguntava: 

-Como é que é, Campello, tá desenhando? 

-Ai, estou com tanta preguiça. Tão cansado, tão combalido - ele falava, combalido - 

Hoje estou tão combalido que não estou com vontade de desenhar. Mas já estava 

doente”.  

A conversa durou muito - foram cerca de seis horas repletas de informações que 

ajudaram a construir todo o trabalho. Ela ainda correu para arranjar um rapaz para me 

levar à rodoviária e também foi junto. Contou que quer mudar até o final do ano para 

Sorocaba: “Lá é mais perto e mais gente vai me ver em casa”. 

Na rodoviária, me abraçou e disse: “Fausto, foi muito bom conhecer você. Me 

queira sempre bem” 

 Dá para não se apaixonar por alguém assim?  
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Maria Anna Bierremback de Castro Prado era seu nome de solteira. No primeiro 

casamento, ela adotou Maria Anna de Castro Prado da Silva Dias. Morto o primeiro 

marido, ela contrai novas bodas e torna-se Maria Anna de Castro Prado Carneiro 

Campello. Carneiro Campello? Então...?  

Sim, Dona Maria Anna – Marianinha, para os muito íntimos – foi a única esposa do 

Professor Campello Neto. O texto do convite de casamento diz: “Marianinha Prado da 

Silva Dias e Antonio Heráclito Carneiro Campello Neto convidam para a cerimônia 

religiosa de seu casamento a realizar-se na Capela do Colégio São Luiz, à Av. Paulista, 

2.324, às dezenove horas e cinqüenta minutos do dia um de julho de mil novecentos e 

setenta e dois. 106, Rua Itaperuna (sic) - 364, Rua Martins Fontes Ap.1401(sic)”.  

Campello Neto era amigo do primeiro marido de Marianinha. Quando ele morreu, 

ela ficou viúva e com cinco filhos, mas nenhum pequeno. Eram adolescentes e Campello 

Neto era muito amigo deles também. Não ficaremos sabendo nunca os verdadeiros 

motivos da união. Ela era uma mulher bastante rica, pois além do dinheiro do marido 

ainda tinha a herança de família. Ele não era um pobre qualquer – tinha uma boa carreira 

e um bom salário. A versão mais aceitável é a de que ambos eram pessoas muito 

refinadas, com vida social intensa e seriam um bom suporte um para o outro.  

O casal se divorcia em 1977. Com exceção de Dona Conceição de Alencar, de quem 

Dona Marianinha era amiga em função do próprio Professor Campello, ninguém mais 

lembra ou comenta a ligação dos dois. Aliás, muitos se espantam quando inquiridos: ele 

foi casado? 

 

PERSONAGEM PRINCIPAL:  
 

MARIANINHA 

 

Figura 85- Marianinha e Campello Neto, década de 1970. 



 

 
Dona Marianinha faleceu em 11 de agosto de 1982 e foi cremada. Deixo, 

como último registro do casal, uma carta enviada por ele para ela, muito 

interessante sob vários aspectos: apesar das dificuldades, ele dá notícias de todos, 

quer saber se estão todos bem, diz que já sabe das notícias das filhas dela porque 

ligou para elas. Eles se separam naquele ano: perceba que o divórcio de que ele fala 

na carta é o dele mesmo. Pergunta sobre os papéis e logo depois, sobre a produção 

de queijos de cabra dela, como se um divórico não fosse nada demais. Talvez não 

fosse. 

A carta ainda traz uma brincadeira dele com os netos, muito engraçadinha, 

sobre um casal de sapos que quer vir a São Paulo e ficar hospedado na área de 

serviço da casa deles. Este dom do Professor de contar histórias foi sempre 

apontado pelos sobrinhos. 

 O passado nobre é evocado o tempo todo, seja no palacete da tia, onde 

morava o sapo, ou no Cemitério da Saudade, com a história dos pinga-ouro. Um 

passado que ele sabia que já ia longe...Mas conservava a memória e a presença 

daqueles que amou. 

Não deixa de dar notícias sobre um fato que continua acontecendo com 

freqüência: greve na USP! Não se pode esquecer que 1977 ainda é o período da 

ditadura – por isso também a importância dada à entrevista com a autoridade do 

Recife e o silêncio do Professor em relação aos comentários negativos sobre a Igreja.  

Por fim, ele se despede como TONI - que era como ela o chamava, já que 

achava o apelido de família TOINHO horroroso. Toni era muito mais... social.      

                                                                                               



 

“Recife, 19 de junho de 1977 

 
Minha amada, 
 

Um bando de pássaros cortou o azul do céu, justamente por sobre o telhado do feio edifício que substituiu o 
belo sobrado do Dindinho Maranhão, quando voltei para o hotel deixando a igreja de Boa Vista, antiga paróquia da 
nossa família onde descansa tanta gente que me deu afeto, divertiu-me e fez com que aos trancos e barrancos 
caminhasse ao seu encontro... Vinha pensando em lhe escrever uma carta que embora não muito longa, fosse 
portadora de um pouquinho de todo meu imperfeito amor... 

Apesar de uma série de coisas que não eram diretamente da minha obrigação, mas que criaram as condições 
para o trabalho, chego ao dia de hoje numa situação razoável, tendo sido antes de ontem, iniciada a confecção do 
guarda roupa em casa de Diva Mendonça.  

Quanto aos nossos daqui, estive já duas vezes com Madrinha e Titia, tendo antes, em uma noite visitado 
Flávia. Mas a primeira visita foi à Tia Almeirinda. Domingo à tarde, passando pelo cemitério de Santo Amaro, no final 
da avenida da Saudade, mandei o automóvel parar e fui visitá-la na nossa ala. Ala dos terceiros franciscanos que o 
povo outrora chamava a ordem do pinga-ouro... pois todos os numerosos irmãos e irmãs eram muito ricos. ... 
sentindo de repente uma impressão. Acho que foi uma reflexão sobre a essência da morte que nos afasta apenas 
fisicamente, nada podendo quanto à permanência das pessoas queridas ou muito amadas. Elas continuam conosco 
nos inspirando e animando, ou como digo: divertindo com a lembrança das suas melhores horas. Acho que por isso., 
visitando ontem muito rapidamente Eulina Maranhão Carneiro Luiz e Mello, última senhora de São Braz, viúva recente 
de Mário, disse-lhe que Bié fora mesma um dos meus melhores amigos e até agora a única pessoa que deixara um 
legado, um grande legado para mim! 

As condições de trabalho estão boas e o quarto do hotel, que não é precisamente o Ritz, é bastante espaçoso 
e nele fiz instalar uma mesa com dois abat-jours.   

Quanto aos acontecimentos políticos, como sempre que inicio um trabalho semelhante, termino por ler 
pouco os jornais mas não tanto a ponto de certas coisas não me envolverem, como o curso da marcha do divórcio... 
 Antes de ontem, indo com Paulo César Ferreira a uma entrevista com o Coronel Superintendente Geral do 
Porto do Recife, ouvi o Diabo contra o Senhor Arcebispo de Olinda e Recife! Mas não fui eu quem provocou o assunto, 
nem tive conduta senão muito discreta e silenciosa... 
 O Palácio de Manguinhos, sede e residência dos antigos arcebispos, transformou-se em edifício com 
instalações de várias atividades sociais e Dom Helder continua residindo na sacristia da igreja das Fronteiras.  

Embora compreendendo a atitude e o acerto da mesma nos dias atuais, lembro-me com nostalgia do antigo 
palácio sob Dom Miguel de Lima Valverde... 

Espero que seu projeto com referência aos queijos de leite de ovelha esteja caminhando, bem como o 
assunto dos inventários. Diga-me ao telefone se devo mandar dinheiro. Você já descobriu o paradeiro de Antônio de 
Tia Dayse? 

Mando dizer à Mariana e Tiago que ontem a tarde, no campo das Princesas, fui apresentado a um sapo 
grande, bastante idoso, que morou muitos anos no jardim do palacete de Tia Clotilde, na Madalena, e que me disse 
pretender escrever a eles perguntando se pode viajar em companhia de Dona Sapa para ficar hospedado na área de 
serviço do apartamento de Ana Maria. O sapo, usando um monóculo, ao sorrir apresentava um dente de ouro que se 
projetava da boca, vestia uma jaqueta de palha trabalhada e dava uma pata á sapa, que muito pudica baixava os olhos 
e ajeitava uma chateleine presa na gola de seu casaco justamente com uma flor de fedegoso. A sapa estava com uma 
peruca de pedacinhos de folha de bananeira combinando com uma bolsa a tiracolo, do mesmo material.  Disse-me 
apreciar muito chá de cambará... e que espera, juntamente com seu marido, a resposta de Tiago e Mariana para viajar 
em um pequeno landau puxado por dois caranguejos e guiado por um teju (lagarto grande, muito  bonito, todo preto 
e malhado de branco) que usa uma cartola. A cartola foi herdada de um antepassado que a recebera de presente de 
um bicho do jardim zoológico particular da Rainha Vitória... 

Depois deste recado para os netos, peço notícias das coisas que são motivo de maior saudade além de você: 
a saúde dos meninos de Luly Carolina. Gabriel deu sinal de vida?Como vai a atividade de Paulo? Ele está bem? Falei 
com Gôgô e já estou inteirado da consulta e dos projetos de operação. Acho bom ela não brincar com o assunto que é 
muito delicado.  

Regina, neta do senhor Alfredo, tem aparecido? O mesmo pergunto quanto à Lady Rachel e Orôncio, Senhor 
de Bacuri.Comadre Bonita e a “Senhora Lia Vaz” têm dado sinal de vida? Lembranças muito saudosas para todos.  

Telefonei para a USP na quarta-feira dia de aula de Indumentária e soube da continuação da greve. Lamentei 
oficialmente o assunto (e lamento mesmo muito esse estado de coisas...) mas particularmente senti um alívio por não 
haver faltado com a obrigação de professor. Lembranças para todos e não esqueça que é bem difícil para mim estar 
tão distante de você! 
 Receba um beijo com muita saudade e muitas outras coisas...  

Toni”.   
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strear qualquer espetáculo no Theatro Municipal 

de São Paulo já é (ou deve ser) uma experiência e 

tanto. Estrear uma ópera no Municipal, o Templo 

Paulistano da Música, já é mais do que uma experiência: é uma prova de fogo. 

Naquela temporada lírica de 1971, as escolhidas para o repertório forma: Così 

Fan Tutte, de Mozart; L’Elisir D’Amore, de Donizetti; O Telefone, de Menotti e O 

Mestre de Capela, de Cimarosa.  

O Elisir de Donizetti foi cenografado por Gianni Ratto, bastante experiente em 

óperas desde o Teatro de Milão. José Dias foi 

o responsável por duas montagens: O 

Telefone e O Mestre de Capela. Coube a 

Campello Neto os figurinos e os cenários de 

Cosi Fan Tutte.  

Cosi Fan Tutte,  a ópera de Mozart, 

estrearia no Municipal no dia 26 de setembro 

de 1971, sob a direção de Ademar Guerra. 

Foi certamente uma das experiências mais 

profundas da carreira de Campello Neto, que 

viu neste espetáculo a concretização de uma 

gama de sonhos pessoais, além do glamour 

e da visibilidade que um projeto deste porte 

traz.  

 O cenógrafo deu a seguinte declaração sobre este trabalho:  

Um das minhas boas encenações (...) foi Cosi Fan Tutte, a ópera cômica de Mozart, 

novamente sob a direção de Ademar Guerra.  Eu sou apaixonado pela música de Mozart e 

fiquei contente em aceitar mais esse desafio.  Tendo uma proposta dessas, com artistas 

muito importantes, cantoras excelentes como Maria Lucia Godoy, Niza de Castro Tank, eu 

tive uma participação um tanto polêmica, politicamente, porque o Ademar Guerra me 

E 

Figura 86- A primeira página do programa 
de  Cosi fan Tutte 
 



 

solicitou cenários e figurinos.  Aliás eu vou descrever um pouco esse trabalho e algumas 

dificuldades do diretor para realizar sua idéia.  Eu trabalhei o cenário todo em madeira, só 

complementado por extrato de nogueira.  Tinha um lado que seria um grande balcão, com 

um arrepanhado enorme em vermelho e amarelo.  No lado oposto se viam algumas 

chaminés e carcaças. O Ademar teve um problema com o coro do Teatro Municipal, que é 

composto de 86 pessoas.  O coro sempre teve uma participação estática e o diretor queria 

que eles se movimentassem em cena e a maior parte se recusou, Essa idéia de coro 

estático já era totalmente ultrapassada nos anos 70.  O teatro havia tido uma renovação 

incrível com Visconti, Zefirelli, que faziam encenações extremamente inovadoras, nas 

grandes capitais européias. E o Ademar Guerra queria imprimir ao espetáculo essa linha 

revolucionária. Mas como houve adesão de uma parte do coro, a encenação subia do poço 

como se fosse num music-hall e o maestro executando a música de abertura, ficou uma 

coisa fascinante. 

Eu acho que fui muito feliz nos figurinos e aí é que tive a participação política a que 

me referi. Foi o seguinte: as pessoas pobres estariam esfarrapadas e as burguesas com seus 

namorados, pares, etc., estariam muito bem vestidos.  Eu elevei aquelas burguesas à 

categoria de princesas, com as capas, as aigrettes, os brilhos todos de um guarda roupa 

estilizado.  A mesma coisa os namorados, os pajens e outros. Eu fiz essa gente com todo 

esse brilho, mas tratei a pobreza com imenso carinho, em cinza, branco e preto e dégradé 

de castanho e marrom. Então os pobres faziam um conjunto que era muito bonito.  A 

pobreza não tinha nada de feio e estava muito harmoniosa. E tinha uns tipos meio 

loucos,(...), que era até uma cantora muito alta, com um grande chapéu e uma porção de 

farrapos coloridos.  Tudo isso tornou o visual do espetáculo extremamente alegre.  Então 

realmente não existia miséria entre aquela gente. O Ademar, como pessoa muito séria, 

queria mostrar a diferença de classes, mas apesar da alegria que eu coloquei nos figurinos, 

ele não achou que eu tivesse distorcido a idéia dele.  Aliás todo mundo acabou achando 

que a pobreza estava muito agradável.  Eu acho que esse foi um dos mais importantes 

trabalhos meus. (CAMPELLO, FONTE B) 

 

Apesar desta declaração um pouco deslocada, ou inocente demais, o cenógrafo 

criou figurinos de rara beleza para as protagonistas. Eram experiências com tecidos 

tradicionais, mas misturados com tule, arame, cordas, retalhos... Para os que 



 

aguardavam um figurino tradicional, o que se viu foi um figurino clássico revisitado 

com materiais alternativos.  O resultado final foi muito belo, conforme se pode ver 

nas figuras a seguir.   

 
Figura 87 – Ficha técnica de Così Fan Tutte. Theatro Municipal de São Paulo, 1971.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 (acima) – Niza de Castro Tank como 
Fiordiligi em Cosi Fan Tutte. Figura 89(ao lado) – 
A capa de Fiordiligi. (Theatro Municipal, 1971.)   
 

Figura 90 (ao lado) – A casaca de Ferrando. 
Figura 91 (ao lado) Douglas Zerbo como 
Ferrando em Cosi fan Tutte. (Theatro Municipal, 
1971.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 92 e 93 – Visão geral de cena - Così fan Tutte, Theatro Municipal, 1971. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 – Vestido da personagem Fiordiligi - Così Fan Tutte, 1971. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tro Tank como                         Figura 96 – A capa de Fiordiligi  

                    Fiordiligi em Cosi Fan Tutte.  

                    Theatro Municipal, 1971.   

 

       Figura97 – A casaca de Ferrando.                 Figura 98 – Douglas Zerbo como Ferrando em                

                                                                                                        Cosi fan Tutte. Theatro Municipal,        

                                                                                                        1971.  

Figura 99 – Vestido da personagem Dorabella - Cosi Fan Tutte, 1971. 

 

 

 

 

 

Figura 95 – Vestido da personagem 
Dorabella - Cosi Fan Tutte, 1971. 

 



 

1972 
 

uas grandes produções de teatro aconteceram 

em 1972 com a participação de Campello Neto.  

 

Um Grito de Liberdade, da autoria de Sérgio Viotti e direção de Osmar 

Rodrigues Cruz, foi uma montagem do Teatro do SESI. Apresentado no Teatro TAIB, 

o espetáculo tinha cenário e figurinos de Campello Neto. 

Os Inocentes, de H.James, direção de Egydio Eccio, estreou no Teatro Gazeta. 

Cenários e figurinos de Campello Neto. 

 

UM CARTÃO DE VISITAS – INDEPENDÊNCIA OU MORTE 

A longa história de Independência ou Morte começa em 1971. A produtora 

CINEDISTRI, do produtor Osvaldo Massaini, o convida para fazer a direção de arte, 

cenografia e figurinos do filme. O objetivo era festejar o sesquicentenário da 

Independência do Brasil que seria comemorada em 1972. 

Era o auge da ditadura militar e o filme seria o que o Prof. Campello Neto 

sempre diria que era seu cartão de visitas. O filme foi recordista de exibições na 

Sessão da Tarde no dia 07 de setembro e ainda é apresentado todo ano em alguma 

emissora.  

A produção contou com abundantes recursos vindos do Ministério da 

Educação e Cultura, representado pelo então ministro Jarbas Passarinho. Era uma 

oportunidade de ouro para fazer uma produção em larga escala, criando cenários e 

figurinos como bem desejasse.  

 O benefício financeiro para o Prof. Campello Neto veio.  Foi muito bem pago 

pelo excelente trabalho feito em Independência ou Morte.  

O filme foi produzido e plantou em nossas mentes o eterno galã Tarcísio 

Meira como D.Pedro I e Glória Menezes como a Marquesa de Santos. A direção e o 

roteiro foram realizados por Carlos Coimbra, com produção da Cinedistri. Desenho 

D 



 

de produção, direção de arte e figurinos por Campello Neto. Além do casal real 

Tarcísio & Glória, o elenco contava ainda com muitas estrelas que brilhariam no céu 

monárquico brasileiro: Kate Hansen, Emiliano Queiroz, Dioniso Azevedo, Manoel de 

Nóbrega, Heloísa Helena, Anselmo Duarte, José Lewgoy, Maria Cláudia, Francisco de 

Franco, Abílio Pereira de Almeida, Carlos Imperial, Flora Geny, Carlos Miranda, 

Edson França, Jairo Arco e Flexa, Clóvis Bornay, Vanja Orico, Lola Brah e, entre 

outros, Tarcisio Meira Jr., o Tarcisinho. Sem contar a participação do Prof. Campello 

como ator, no papel do chefe de danças.   

 O filme foi todo realizado no Rio de Janeiro, em locais históricos e em cenários 

construídos. Com a palavra, o próprio Campello Neto: 

Uma vez que estamos falando de cenografia brasileira, eu não passo deixar de citar 

o meu trabalho para o filme Independência ou Morte, que comemorava o Sesquicentenário 

da nossa Independência.  Trabalhando com um diretor muito consciencioso como o Carlos 

Coimbra, nós fizemos um grande levantamento anterior como pesquisa, visitando cidades 

como Paraty, para ver se havia possibilidades de locação.  Eu baseei os figurinos nas 

ilustrações de Jean Baptiste Debret. Esse foi um ponto iconográfico muito forte. Os museus 

(Nota: ele se refere a Fundação Castro Maya, detentora dos direitos de Debret; Museu 

Histórico Nacional do Rio de Janeiro e Museu Imperial de Petrópolis) também nos 

auxiliaram bastante. Após muita pesquisa, nós escolhemos o palácio do Itamaraty, porque, 

apesar de ter sido construído 20 anos após a Independência, foi o que mais se conservou 

com as características da época e mobiliado com grande luxo.  Aí foi preciso entrar a 

sutileza que tem que fazer parte do trabalho do cenógrafo.  Isso porque o filme ia exibir o 

mundo de nossas duas imperatrizes.  Uma, a primeira, que foi D. Leopoldina, apesar de 

pertencer a casa de Habsburgo e ser uma arquiduquesa austríaca, tinha um gosto mais 

sóbrio e simples.  A segunda, D. Amélia de Leuchtemberg, apesar de neta do rei da Baviera, 

era filha de Eugene de Beauharnais, enteado de Napoleão, ou seja de uma nobreza menor, 

mas muito luxuosa e exigente na etiqueta de corte.  Então, usando o mesmo palácio do 

Itamaraty eu precisei adaptá-lo às personalidades das duas imperatrizes.  Eu cito isso para 

lembrar como o cenógrafo tem a função de diretor de arte junto ao diretor geral do filme. 

Nós tivemos grande entrosamento e partimos para esse trabalho em que eu 

procurei uma reconstituição a mais fiel possível, mas sempre dentro do tom cênico.  Para a 



 

confecção da condecoração Tosão de Ouro, eu me baseei num quadro do príncipe D. 

Miguel, e importamos da Europa pedraria de fantasia, mas de qualidade muito boa e as 

condecorações e jóias foram feitas com ela dando grande efeito. Também as roupas dos 

soldados e dos Dragões da Independência foram muito bem cuidadas.  Aliás, na verdade, 

os Dragões da Independência  foram criados dois meses após a Independência, em 

Novembro, mas como ninguém imagina a Independência sem os Dragões colocados no 

famoso quadro do Pedro 

Américo, nós também os 

colocamos.  

Eu estou salientando 

estas coisas para mostrar a 

necessidade de se fazer 

intensa pesquisa para que se 

possa fazer uma interpretação 

cênica dentro de uma 

transmissão de autenticidade. 

Contudo, às vezes, nós 

precisamos inverter o 

processo.  Por exemplo, o 

famoso colar que D. Pedro I 

presenteou a Marquesa de 

Santos. Na realidade, esse 

colar era composto de 

pequenas ametistas e de 

delicado camafeu, montado 

em ouro.  Mas eu precisei 

fazer diferente, ou seja, com 

grandes ametistas, rodeadas de pequenos brilhantes, com um grande camafeu.  Isso 

porque a cena, em que o Chalaça, emissário do Imperador entregava o colar à Marquesa, 

exigia um close up da jóia.  Se ela tivesse sido reconstituída no tamanho original, perderia 

muito o efeito cênico. 

 

 

Figura 100- Cartazete do filme Independência ou Morte!, 
de 1972 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 - Tarcísio Meira (D.Pedro I) e Glória Menezes (Marquesa de Santos). Independência ou  Morte! 1972. 
Figura 102 – Tarcísio Meira e Dionísio Azevedo. Independência ou Morte!1972. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 – Tarcísio Meira, Heloísa Helena e Manoel de Nóbrega. Independência ou Morte! 1972. 
Figura 104 - Cena do Trono. Independência ou Morte! 1972. 

 



 

1973 
3 

ente que Transa, com direção de Sylvio de 

Abreu, futuro escritor de novelas da Rede 

Globo. A produção foi da Phoenix Filmes do 

Brasil. Fotografia por Osvaldo de Oliveira, com Márcia Maria, Carlos Eduardo 

Dollabella, Lúcia Mello, Adriano Reis, José Lewgoy e a participação especial de 

Eugênio Kusnet. Música de Vinicius de Morais. A direção de arte, a cenografia e os 

figurinos da seqüência do baile a fantasia do filme foram de responsabilidade de 

Campello Neto.  

No canal 02, realiza cenários e figurinos para o teleteatro O Anúncio Feito à 

Maria (Paul Claudel), com direção de Antonio Abujamra. 

 No canal 05 cria os figurinos para a segunda série do Programa Vila Sésamo.  
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Figura 105- O Anúncio feito a Maria. Teleteatro TV Cultura, 1973. 
 



 

1973 
 

 filme O Marginal estreou em 1974. Era mais 

uma produção da Cinesdistri de Aníbal Massaini. 

Campello Neto faz a direção de arte, a cenografia e os figurinos. 

Faz também uma curiosa aparição como figurinista vestindo uma personagem 

interpretada pela atriz Vera Gimenez. 

 
O Marginal, com a direção de Carlos Manga e a interpretação de Tarcisio Meira (Nota: e 

Darlene Glória) resultou num bom trabalho porque nós tivemos condições muito boas de 

trabalho.  O filme trouxe um técnico dos Estados Unidos para fazer com perfeição os 

detalhes de perfurações à bala, maquiagem de escoriações, etc. Aliás, o técnico é um 

brasileiro, Vitor Merinov, radicado nos Estados Unidos. (CAMPELLO, FONTE B) 

 

Faz ainda com a Cinedistri neste ano duas produções: Sob o Signo de 

Escorpião (direção e roteiro de Carlos Coimbra, desenho de produção e direção de 

arte cenográfica do filme: Campello Neto. Figurino de Sônia Coutinho e participação 

de Maria Della Costa) e Exorcismo Negro, um filme de terror colorido, da autoria de 

José Mojica Marins. Direção de arte e cenografia: Campello Neto. 

Ministra neste ano um curso de extensão na área de cenografia, dentro do 

curso de comunicações da Universidade Federal de Pernambuco, em novembro de 

1974, no Recife. O curso contava com a presença dos alunos da Escola de 

Comunicações e bolsistas enviados pelos estados vizinhos, especialmente Rio 

Grande do Norte.  Durante o curso intensivo, foi realizada a montagem de uma 

cenografia na TV Cultura de Recife, e uma aula prática no palco do Teatro Santa 

Isabel que incluiu iluminação. 

Como já dito, sua primeira experiência acadêmica, que acabaria não sendo 

concluída, foi uma proposta de estudo da origem da cenografia e seu 

desenvolvimento - de 1973 até o classicismo francês, nesta ordem. Ele retomaria 

esta pesquisa em outro formato, mais lógico, a partir de 1982. Será a base do 

trabalho A Cenografia- Introdução Histórica e Considerações.   
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TELETEATROS DA TV CULTURA 
 

A TV Cultura resolve promover o lançamento de teleteatros a partir de 1974. 

Eram adaptações especialmente feitas para a TV de clássicos do teatro e da 

literatura. A produção destes cenários era precária, bem como os recursos de 

produção. Como diria Heraldo de Oliveira, não havia um lugar específico para a 

execução dos cenários, a verba era pouca, tudo se improvisava. 

Cada teleteatro era decidido uma semana antes de ser gravado. Os cenários 

tinham que ser concebidos e executados em uma semana. Era um trabalho brutal 

que conseguiu  apresentar bons resultados.   

Os seguintes teleteatros do canal 2 contaram com os cenários e figurinos de 

Campello Neto a partir de junho de 1974: O Enfermeiro (Machado de Assis); Onde a 

Cruz Está Marcada, de Eugene O’Neil, com direção de Antonio Abujamra e Alô, 

Alguém Aí?, de Tennessee Williams, com direção de Antunes Filho. Entre outros. 

 

Com Antunes Filho eu fiz uma peça de Saroyan, em que eu construí, numa pedreira, uma 

cadeia que na história seria no Texas e essa cadeia teria que ser dinamitada.  Então foi uma 

enorme experiência, com pessoas do exército nos auxiliando na dinamitação.(CAMPELLO, 

FONTE B) 

 

Em 1975, os teleteatros continuam. Campello projeta o cenário para Venha 

Ver o Pôr do Sol, adaptado de um conto de Lygia Fagundes Telles. Faz cenários e 

figurinos para O Aniversário, de Tchekhov, com direção de Antonio Abujamra.  

Dentre todos os teleteatros, um merece destaque pelo esforço de produção: 

O Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie, com direção de Ademar Guerra. 

Cenários e figurinos de Campello Neto. 

Ademar Guerra, o diretor do teleteatro, comentou em entrevista: 

 
Nydia Licia, mulher de teatro, bastante cultura, (dirigia) uma televisão que (era) o 

cartão de visitas (...) da parte cultural do governo estadual.  Nós não tínhamos recursos. 

Nós íamos fazer um policial, nada de excepcional, um policial de Agatha Christie, tudo bem.  



 

O mínimo que se podia exigir do cenógrafo e do figurinista é que ele construísse pelo 

menos a fachada de uma casa, (...), ele podia escolher à vontade, o Tudor ou qualquer (...) 

tipo de fachada como em qualquer outro país a fachada de papier machè ou de qualquer 

coisa, sei lá eu, do material que ele goste mais de trabalhar, de ilusão.  Fizesse aquelas 

roupas, fizesse tudo aquilo lá para a gente gravar e o resto se grava aquilo lá normalmente 

como em qualquer outro programa.  Mas o cenógrafo poderia ter e deveria ter os recursos 

para poder fazer isso.  Deveria ter os recursos para ele poder virar para gente e dizer assim 

"Olhe, nós não podemos gravar na represa de Santo Amaro porque a vegetação e a 

paisagem na represa de Santo Amaro não tem nada a ver com a vegetação de uma ilha 

perto da Irlanda ou qualquer coisa até onde se passa assim a história".  Então a gente 

deveria ter recursos pra ir num lugar que se assemelhasse a paisagem, àquele tipo de 

paisagem.  Isso nem se pensar. 

Então o que foi feito?  Fomos para a represa de Santo Amaro e, chegando lá, esse 

cenógrafo - no caso, o Campelo Neto - esse cenógrafo faz o quê?  Trabalha em isopor 

detalhes, apliques, trabalha em outros materiais, em madeira e coloca isso tudo em cima 

de uma casa que não tinha nada a ver com esse estilo.  O resultado é que a casa ficou com 

a aparência disso.  Mas o que eu quero dizer é o esforço que ele (teve que fazer) para  

conseguir isto.  Ele conseguiu realmente um clima e uma casa muito interessante nesse 

sentido.  Ele conseguiu.  Só que o esforço que ele fez, a forma pela qual ele despendeu 

todo seu trabalho que se triplicou, isso me parece que é o retrato da nossa situação e da 

situação da cenografia no Brasil. 

 Se o resultado nesse caso deu certo, chamo a atenção para a situação de falta de 

condições que obriga o cenógrafo a ser excepcional dentro de um trabalho que seria 

normal. 

 

A Carta, de Somerset Maughan, estreou com Nydia Licia em um dos papéis 

principais, além de Rolando Boldrin e Cristine Yufon no papel da chinesa que 

começa a chantagear a esposa de seu amante. Os figurinos eram de Campello Neto 

e os cenários de Heraldo de Oliveira.  

A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dinis, foi dirigida por Nydia Licia, que descreve o 

cenário do Vaticano como um dos melhores que ela já viu. Além do cenário, os 

figurinos também eram de Campello Neto. 



 

 
Em 1975, eu dirigi A Ceia dos Cardeais, na TV Cultura, com Rodolfo Mayer, Raul 

Cortez e Sérgio Viotti. 

Transformei a peça numa grande montagem com mais de uma dezena de atores 

conhecidos, entre os quais: Geórgia Gomide, José Parisi, Karin Rodrigues, Hilton Viana, Lola 

Brah, Rogério Márcico, Paulo Hesse, que com a maior boa vontade viveram pequenos 

papéis quase mudos. Mais de 50 figurantes enriqueciam a ação.  

Na época, a TV Cultura podia transmitir filmes e programas coloridos, mas ainda 

não podia gravar em cores. Resolvi revolucionar o sistema. Tudo o que fosse vivido no 

Vaticano seria gravado normalmente no estúdio, em preto e branco. Mas as memórias do 

passado seriam filmadas em cores. 

Minha proposta foi recebida com as maiores gozações. Chamei o colega João 

Cândido Galvão, para se encarregar da parte filmada e pedi ao Corpo de Bombeiros que 

colaborasse com a iluminação ao ar livre.  

O resultado foi excelente e nós nos tornamos os pioneiros anônimos da televisão 

colorida no canal 02.(LICIA, 2002:310) 

 

A Escada, de Jorge de Andrade, com direção de Antunes Filho, foi filmada na 

seqüência. Campello Neto relata que prestou uma homenagem ao escritor Jorge de 

Andrade, que passou o primeiro dia de gravações nos estúdios do canal 2, 

confraternizando com os atores e o diretor Antunes Filho. Realizou os cenários e 

figurinos. 

Duas adaptações de obra literárias viriam no mesmo ano, com cenários e 

figurinos de Campello Neto: Sorôco, sua mãe, sua filha, de Guimarães Rosa e Lua 

Amarela, de Lygia Fagundes Telles 

Realiza também neste ano duas conferências durante o Congresso Internacional de 

Comunicações, sobre Cenografia e Indumentária para Teatro e TV na FAAP. 

 

 

 

 



 

1976 
 

a continuação do teleteatro da TV Cultura em 1976, 

mais uma adaptação de texto literário: O Piano, 

adaptação de um conto de Aníbal Machado, com direção de Roberto 

Vignaté, com Madalena Nicol e Dionísio Azevedo. Cenários e figurinos de Campello 

Neto. 

Outro teleteatro do mesmo ano foi Hoje é dia de rock, com direção de Sylvio 

de Abreu.   

No cinema, realiza cenografia e direção de arte de Chão Bruto, com direção 

de Dionísio Azevedo. O elenco contava com Regina Duarte, Ivanise Senna, Maurício 

do Valle, Nuno Leal Maia, Walter Prado e a participação especial de Geórgia 

Gomide. 

Em teatro, realiza cenários e figurinos de O Hóspede Inesperado, de Agatha 

Christie, com Wanda Cosmo e Marlene Santos. As apresentações foram no Teatro 

Markanti. Para este trabalho, contou com  a participação de alunos nas pesquisas de 

materiais para a cenografia - efeitos de plásticos, papéis e vidros.  

Solicita período de licença em maio de 1976, afasta-se do canal 2 e inicia o 

trabalho de cenografia e figurinos para a telenovela O Espantalho, gravada pelo 

canal 4 – TVS. O elenco contava com Jardel Filho, Natália Thimberg, Terezinha 

Amayo e Esther Góes entre outros. Cenários e figurinos de Campello Neto. 

Campello Neto incluiu em relatório da USP de 1976 uma curiosa observação: 

“Viagem à Inglaterra, França e Itália para observação do panorama artístico, 

pesquisa em museus, assistência à espetáculos e contatos profissionais”.( FONTE A, 

1976:146)  
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Figura 106 - Onde a cruz está 
marcada. Teleteatro, 1974. 

Figura 107 – Alô alguém aí? 
Teleteatro, 1974. 

Figura 108 – O Caso dos Dez 
Negrinhos, externa, 1975. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Figura 111 – A Carta. Cristine Yufon.  Figura 110 – Figurantes de A Carta.  Figura 109 – A Carta. Nydia Licia e 
Rolando Boldrin.  

Figura 112 – A Ceia dos Cardeais. Sérgio Viotti, Raul Cortez e Rodolfo Meyer.Teleteatro. 1975.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 113 - A Escada.  Teleteatro, 
1975. 
 

Figura 114 – Sorôco, sua Mãe, sua 
Filha .Teleteatro 1975.  

 

Figura 115 – Lua Amarela, de  
Lygia Fagundes Telles. 
 Teleteatro, 1976. 
 



 

1977 
 

pós uma manobra política que resultou na 

demissão do cenógrafo Heraldo de Oliveira, 

Campello Neto liderou um movimento interno da TV Cultura e todos 

os cenógrafos pediram demissão. Em janeiro de 1977, ele sai da TV Cultura. 

Em 1977 estréia A Batalha dos Guararapes, filme com direção de Paulo 

Thiago. Direção de fotografia de Mário Carneiro, com Renée de Vielmond, Jardel 

Filho (no papel de Maurício de Nassau), José Wilker e elenco bastante grande. Os 

cenários e figurinos de Campello Neto mais uma vez abriram discussão sobre sua 

participação em filmes ufanistas sobre a realidade nacional.  

Abaixo, texto escrito pelo Prof. Campello Neto.  

 
A Batalha dos Guararapes, com Jardel Filho, teve cenografia em locação com vários 

cenários construídos, Vários locais, como o interior do Convento do Carmo, de Olinda 

(construção do século XVII) receberam detalhes para tornar adequado o décor às 

necessidades das cenas.  

O escritor José Antonio Gonçalves de Mello Neto, considerado a maior autoridade 

mundial sobre o Brasil Holandês, coordenou a pesquisa histórica. Foi construído um navio, 

o que transportava o Príncipe de Nassau, baseado numa gravura do século XVII, Vários 

canhões foram refeitos com base nos remanescentes históricos que se encontram na 

fortaleza de “Orange Nassau”, na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco.   

Foram cerca de quatro mil peças de vestuário, levando em conta os uniformes das 

facções holandesas e portuguesas, roupas dos populares, os trajes de brasileiros e do 

grupo de holandeses que acompanhou Maurício de Nassau, dos holandeses que já se 

encontravam. no Brasil, adereços e tangas dos índios tupis e tapuias. A pesquisa para 

adereços indígenas foi auxiliada pela professora Cláudia Menezes.  A música foi de Guerra 

Peixe e a coreografia de Klaus Vianna. (CAMPELLO, FONTE B) 

Esse foi um dos mais absorventes trabalhos que eu fiz porque havia cenas de 

batalhas com 1.500 pessoas.  Eu consegui fazer um trabalho de pesquisa nas ilustrações de 

Franz Post, pintor holandês trazido por Mauricio de Nassau. Todas as classes estavam 

representadas nas pinturas de Franz Post e também seus ambientes. Então não deixou de 

ser uma facilidade consultar essas obras para as reconstituições. Nós conseguimos móveis 

A 



 

1978 

que foram de um dos palácios de Maurício de Nassau e detalhes que chegaram a 

porcelanas de Macau. 

Para mim que sou pernambucano foi muito importante fazer esse trabalho histórico 

de um dos fatos maiores da história do Brasil que foi a expulsão dos Holandeses.  O grande 

ator Jardel Filho interpretou Maurício de Nassau.  Renée de Vielmond fazia D. Ana Paes e 

José Wilker fazia o papel de Fernando Vieira.  Os figurinos também foram muito bem 

executados. (CAMPELLO, FONTE B) 

 
 

 Caçador de Esmeraldas, com produção da 

Cinedistri, estreou em 1978. Mais uma vez 

trata-se do tema “como a história do Brasil é 

bela”. A produção é grandiosa e contou com artistas como Jofre Soares (Fernão 

Dias), Glória Menezes e Tarcísio Meira, além de outras estrelas dirigidas por 

Oswaldo de Oliveira. Os cenários e figurinos de Campello Neto são uma 

reconstrução histórica precisa. Por outro lado, talvez por um erro na direção de arte, 

nunca se viu antes no mundo bandeirantes - na verdade, saqueadores, assassinos - 

tão limpos e com golas tão bem colocadas.  

No mesmo ano, faz figurinos e a direção de arte da telenovela Aritana de Ivani 

Ribeiro.Contaram com locações e a presença dos índios do Xingu.   

Em janeiro de 1978 realiza pesquisa iconográfica contendo croquis para 

cenários, fotografias de locações e estudos para os principais personagens do filme 

José do Patrocínio. 
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Figura 116-   Vista geral do Forte- A 
Batalha dos Guararapes.1977.   

 

Figura 117 – Cena de A Batalha dos 
Guararapes. 1977. 

 

Figura 118 – Foto do elenco 
de A Batalha dos 

Guararapes. 1977. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 119 – Cena de A Batalha dos 
Guararapes. 1977.   
 

Figura 120 –O Capitão Toulon, em A 
Batalha dos Guararapes. 1977.   

 

 

Figura 121- (em primeiro 
plano) Glória Menezes, Jofre 
Soares e Tarcísio Meira  em 
cena de  Caçador de 
Esmeraldas. 1978 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 122 - Foto do Prof. Campello 
(esquerda) descansando no set de 

filmagem de O Caçador de 
Esmeraldas. 1978.  

 

Figura 123 – Plano geral – os 
figurantes podem usar “roupa suja”. 
O Caçador de Esmeraldas. 1978. 
 

 

Figura 124 – Cenário 
construído para o filme O 

Caçador de Esmeraldas. 
1978. 



 

1979 

1980 

 

enografia para o projeto nacional A Casa 

Fantástica, da Tupi.   

Faz a direção de arte, cenografia e figurinos do filme A Herança 

dos Devassos, da Fama Filmes com direção de César Soeane Cabral, Alfredo 

Sterrshien e os atores Roberto Maya, Sandra Brea, Francisco Curcio, Elizabeth 

Hartman e Ricardo Dias. Faz uso no acabamento de materiais especiais, 

principalmente no set "A garçoniére do milionário”, que apresentava mezanino e 

detalhes em estilo art déco, além de escultura em aço inoxidável de Caciporé.   

Juntamente com Roberto Issa faz os figurinos do filme Convite ao Prazer, 

além de realizar os cenários. O filme foi dirigido por Walter Hugo Khouri. 

 

omeça os trabalhos de direção de arte e 

figurinos da telenovela Maria de Nazaré, da  TV 

TUPI. Os trabalhos param em virtude da falência da emissora.  

Outros trabalhos do ano seriam de cunho quase exclusivamente teatral.   

Dona Rosita a solteira, de Garcia Lorca, foi uma montagem realizada como 

parte das comemorações dos trinta anos de carreira de Nicete Bruno.  Direção de 

Antonio Abujamra, coreografia de Clarisse Abujamra, com Nicete Bruno, Paulo 

Goulart, Márcia Real e Leonor Bruno. A peça foi apresentada no Teatro Paiol no 

primeiro semestre de 1980.Cenários e figurinos de Campello Neto. 

Como parte de suas atividades na Escola de Comunicações e Artes cria 

cenários e figurinos para Casa Grande e Senzala, de José Carlos Cavalcanti Borges, 

cuja montagem foi realizada como comemoração dos oitenta anos de Gilberto 

Freyre.   

Eu realizei bons trabalhos para o TECA: Teatro da Escola de Comunicações e Artes.  

Um foi na sua inauguração, quando estava se homenageando Gilberto Freire.  Nós fizemos 

Casa Grande e Senzala, com a direção de Miroel Silveira.  Esse trabalho foi gratificante 

C 
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porque mais uma vez eu trabalhava dentro de uma história próxima à  minha vivência, 

contendo até parentes meus.  O elenco soube interpretar bastante bem os papéis. 

O outro trabalho foi Natan, o Sábio onde eu fui muito feliz nos figurinos, 

expressando bem essa obra de Lessing. Eu acompanhei diversos trabalhos na USP, nesses 

anos todos de magistério. (CAMPELLO, FONTE B) 

 

 

Figura 125 – Trecho do programa de Casa Grande e Senzala, direção de Miroel 
Silveira. 

 

Mãos ao Alto, São Paulo!, peça escrita por Paulo Goulart, dirigida por Roberto 

Lage com Nicete Bruno, Bárbara Bruno, Marcia Real, Luis Carlos Arutin, Fernando 

Bezerra, Giuseppe Oristiano estrearia neste ano de intensas atividades teatrais no 

Teatro Paiol. Os cenários eram de Campello Neto.  

Faria ainda neste ano a montagem de Testemunha de Acusação, de Agatha 

Christie, para a qual desenha cenografia e figurinos. A direção ficou a cargo de 

Antonio Ghigonetto. 



 

 
Figura 126 - Dona Rosita, A Solteira. A primeira da esquerda é Nicete Bruno.Teatro Paiol, 1980. 

 

 
Figura 127 - Vista geral do cenário de Casa Grande e Senzala. Direção de Miroel Silveira. 

TECA,1980. 



 

1981 
 

ealizações cinematográficas do ano 1981 

começam com O Último Vôo do Condor, filme 

com direção geral de Emílio Fontana, com Marlene França, Cláudio 

Marzo e  Tânia Loureiro. A cenografia, os figurinos e a direção de arte foram de 

Campello Neto 

 

Para essa película foi realizado um levantamento de roupas usadas, incluindo malhas e 

trajes de antílope, camurça, para que as personagens apresentassem um aspecto de 

vivência real. Parte do filme transcorria em La Paz e foram realizadas cenas na Bolívia, com 

cenografia reproduzida em estúdio aqui em São Paulo, contando com roupas e objetos 

regionais que tiveram a colaboração do Consulado da Bolívia em São Paulo. Além disso, 

foram conseguidos instrumentos musicais legítimos para algumas cenas. (CAMPELLO, 

FONTE A: 1989, 306) 

 

Faz a cenografia e direção de arte de Os Campeões, filme com Armando 

Bogus, Toni Corrêa, Monique Lafond e Tamara Taxmann, sob a direção de Carlos 

Coimbra. Em seguida, faz cenografia, figurinos e direção de arte para Rota de 

Sangue, filme com direção de Emílio Fontana.  

Na televisão, voltaria à TV Bandeirantes, canal 13, para a novela Os Imigrantes.  
 

Fiz para esta novela a cenografia e direção de arte de cenários da fase final. Cenários das 

residências dos personagens que se tornam ricos e passam a morar em casas luxuosas ou em 

casas com características regionais, como a de uma japonesa que se casa com um alemão mas 

conserva sua casa com todo um conjunto de detalhes. Para este caso, o cenógrafo pesquisou 

no centro de cultura japonesa que, entre outros detalhes, cedeu uma bela fotografia da 

imperatriz Nagako. (CAMPELLO, FONTE B) 

 
Para teatro comercial executa este ano o cenário da montagem Seda Pura e 

Alfinetadas, de Leilah Assumpção. A direção era de Odavlas Petti com Márcia Real, 

Isadora de Farias e - não, não é engano - o costureiro Clodovil.  
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Figura 128 - Visão geral do cenário de Seda Pura e Alfinetadas. Teatro Markanti, 1981. 

 

Na TV Record, faz a cenografia para o último show em TV de Elis Regina, gravado 

no Canal 7, sob a direção de Cláudio Petraglia. Continua dando aulas de cenografia e 

indumentária no curso de Televisão e Cinema da Fundação Álvares Penteado e na 

ECA USP.  

  
982 marca o início da colaboração do Prof. Campello 

com a TVS, os Estúdios  Silvio Santos, futuro SBT 

(Sistema Brasileiro de Televisão).  

A primeira produção é Destino, telenovela da TVS. Todos estes textos usados 

nas telenovelas da TVS eram versões de originais mexicanos, de gosto muito 

duvidoso e execução ruim.  A direção de arte - que envolvia a decoração de 

cenários, supervisão de objetos, detalhes de complementação de ruas e locações - e 

os figurinos eram de  Campello Neto. 

Outras produções viriam, como A Leoa. Nesta novela, a cenografia incluiu 

uma escultura de Caciporé Torres em um dos cenários. A cenografia, figurinos e 
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direção de arte eram de Campello Neto. Conflito, outra telenovela, teve direção de 

arte e figurinos de Campello Neto.  

Uma produção ganhou do cenógrafo Campello Neto um estudo bastante 

aprofundado. Era A Força do Amor, para a qual realizaria cenários e figurinos.   

 

Para esses cenários foi feita pesquisa sobre arquitetura brasileira das fazendas de 

café no século XIX, da região de Valinhos, Campinas, etc. e do Vale do Paraíba. Entre outras 

publicações Antigas Fazendas de Café da Província Fluminense, texto de Fernando Tasso 

Fragoso Pires, prefácio de Paulo Mercadante - editora Nova Fronteira Brasileira, 1980. 

Composições de retratos antigos baseados em telas de Bonnat (1889, a Viscondessa de 

Cavalcanti, Museu Nacional, Pinacoteca da Escola de Belas Artes do Rio de janeiro), 

retratos de C.J. Barandier, ou reproduções do livro Damas e Salões do 2º Reinado- 

Wanderley Pinho – Desenhos de J. Wasth – Livraria Martins Editora.  

 

Em A Força do Amor, um dos cenários, a sede da fazenda, apresentava elementos 

arquitetônicos reproduzindo escadarias e muito particularmente detalhes ornamentais das 

construções de propriedades da região Valinhos e  Campinas. 

Para a parte atual dos cenários, a arquitetura de interiores foi complementada com 

esculturas de aço inoxidável do escultor Caciporé Torres, que cedeu peças de seu acervo a 

fim de que fosse iniciado um trabalho de promoção de artistas plásticos através da 

cenografia de Telenovela, cumprindo um projeto nosso de difusão da obra de arte e do seu 

autor através desse veículo. (CAMPELLO, FONTE A,1989:311) 

 

As Sombras do Passado foi outra telenovela que recebeu cenários e figurinos 

de Campello Neto.  

 

Tratava da história de um pintor atacado por amnésia. Foi apresentada parte do acervo do 

pintor Newton Mesquita, para dar maior categoria aos cenários e ao mesmo tempo 

promover a arte de um pintor brasileiro já internacional.  Como se tratasse da história de 

um pintor moderno, Newton Mesquita não apenas cedeu quadros e esculturas da sua 

autoria, mas fez trabalhos especiais para os sets.  

 



 

No teatro profissional, fez As Moças do 2º Andar, com direção de Kiko Jaez, 

apresentada no teatro Hilton, com Helena Ramos, Zaíra Bueno e Aldine Muller. 

Cenografia e figurinos de Campello Neto.  

Morre o Rei, de Ionesco, também estreou no mesmo ano. Foi apresentada no 

Teatro da Aliança Francesa, para comemorar a vinda de Ionesco ao Brasil. A estréia 

da peça contou com a presença do escritor que chegara horas antes do início do 

espetáculo. A direção foi de Tereza Aguiar e a cenografia de Campello Neto.  

Faz também figurinos e direção de arte para Festival de Ladrões, comédia de 

João Bittencourt, sob a direção de Carlos di Simoni, com Ivette Bonfá, Hélio Souto, 

José Parisi, apresentada no Teatro Záccaro.   

Demência, filme de Carlos Reichenbach, é a única produção cinematográfica 

do ano. Premiado em vários festivais, Ênio Gonçalves estava no papel principal.  

Cenário e figurinos de Campello Neto.  

 
Figura 129- Cenário da telenovela A Força do Amor, da TVS. Cenário de Campello Neto. 1982. 

 



 

 
Figura 130 –Cenário de Campello Neto para a telenovela As Sombras do Passado. TVS. 1982. 

 

 
Figura 131 – As Moças do Segundo Andar. Cenário e figurinos de Campello Neto. Teatro          
                      Hilton. 1982. 

 



 

 

 
Figura 132- As Moças do Segundo Andar no jornal. 

 

 
Figura 133 – Ivete Bonffá e Hélio Souto em cena de Festival de Ladrões. Teatro Záccaro, 1982. 

 
 
 
 



 

1983 

1984 

 

ste ano continua trazendo basicamente novelas 

adaptadas de originais mexicanos. Alguns 

exemplos são: cenografia, direção de arte e 

figurinos da telenovela Acorrentada (de 21 de março a 22 de maio de 83, novela de 

Henrique Lobo com direção de Crayton Sarzy); cenografia e direção de arte da 

telenovela Justiça de Deus (de 19 de maio a 30 de julho de 83, novela de Crayton 

Sarzy e Amilton Monteiro) usando quadros do pintor João Carneiro da Cunha; 

cenografia e direção de arte da telenovela O Anjo Maldito (de 01 de agosto a 12 de 

novembro de 83, novela de Mauro Gianfrancesco e direção de Jacques Lagoa) e 

direção de arte da telenovela Vidas Roubadas. 

Faz os figurinos do programa Vesperal Paulistânia dirigido por Joana Lopes 

para a Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.  

 

o circuito universitário, na ECA USP realiza 

para Miroel Silveira os cenários e figurinos 

para a montagem de Nathan, o Sábio.  

 
Trata-se de peça desenrolada durante o século XII, apresentando figuras como o Sultão 

Saladino, o Patriarca de Jerusalém - Cardeal católico e Nathan, rico comerciante judeu 

portador de grandes dotes de alma e grandeza de coração.  São inúmeros figurinos usados 

pelos vinte e cinco intérpretes com materiais os mais variados: couros, aniagens, tecidos de 

algodão, mousselines... (CAMPELO, FONTE B).   

 
A coreografia do espetáculo foi da Profa. Gilda Murray.  
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1985 

1986 

 
az O Auto do Frade, de João Cabral de Mello 

Neto.  

 

Trabalho de levantamento da arquitetura, topografia da cidade, situação política, costumes 

da sociedade, trajes, objetos, utensílios, móveis e materiais para criação de tecidos com 

aparência artesanal para os projetos de cenários e figurinos da peça comemorativa dos 

sessenta e cinco anos do autor, João Cabral de Melo Neto. A peça trata da situação política 

do país, particularmente do Recife no ano de 1825, desenrolando-se em um dia: o da 

execução de Frei Caneca. (CAMPELLO, FONTE A, 1989:307) 

 

O espetáculo estreou no Teatro São Pedro, a 03 de julho de 1985.  

Prepara a cenografia e faz a supervisão da confecção dos figurinos de A 

Guerra dos Farrapos.  Executa todo um trabalho de pesquisa sobre o período entre 

1835 e 1845, para realização dos projetos de figurinos e grande quantidade de 

adereços cênicos como arames, material de iluminação usado na primeira metade 

do século XIX (candeeiros, lampiões, candelabros e lamparinas) para o especial da 

TV Bandeirantes, com o qual aquele canal pretendia homenagear a Revolução 

Farroupilha no seu sesquicentenário. 

Faz cenário e figurino para a peça A Voz do Brasil, texto e direção de Jairo 

Arco e Flexa no Teatro Maksoud. 

  

epete a parceria com Jairo Arco e Flexa para a 

montagem dos cenários e figurinos de O País do 

Sarney, apresentado no Teatro Brasileiro de 

Comédia em 1986. O texto e  direção eram novamente de Jairo Arco e Flexa.  

Levantamento de elementos plásticos e pesquisa de figurinos para o trabalho 

de cenografia e figurino do balé Clara Schumann, Cem Anos Depois, coreografia da 

Profa. Gilda Murray. 
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Figuras 134 e 135 - Croquis do balé Clara Schuman.1986.  
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o início de 1987 segue em viagem aos Estados 

Unidos. De acordo com seu próprio relatório, 

passa um período em Nova York, fazendo visitas ao Metropolitan 

Museum of Art, que apresentava a exposição Dance, organizada por Diana de 

Vreeland, ex-coordenadora editorial da revista Vogue. Vreeeland, depois de 

demitida da Vogue, passou a fazer parte da equipe do The Costume Institute, que 

pertence ao Metropolitan, onde organizava exposições sobre moda - sempre muito 

bem recomendadas e com uma curadoria impecável.  

 

...(a exposição estava) Sob esplêndida apresentação contando com perfeita e magnífica 

iluminação e trajes restaurados em manequins que apresentavam roupas autênticas que 

foram usadas para dançar, a partir do século XVIII. (CAMPELLO, FONTE A, 1989:312) 
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O professor se surpreende com o incrível conjunto de peças arregimentadas 

pela curadora. Eram peças vindas de várias partes do mundo, de particulares e de 

museus que enviaram peças preciosas e históricas. O cenógrafo Campello Neto 

adquiriu livros sobre o assunto que foram editados como comemoração do evento, 

particularmente o lançado para comemorar a inauguração da exposição: Dance - a 

very social story, de Carol M. Wallace, com prefácio de  Diana de Vreeland. Foi uma 

publicação do The Metropolitan Museum of Art e da New York Rizzoli. 

Um dado importante é que fontes ligadas ao Professor contaram do seu 

interesse de construir em São Paulo o Museu do Figurino. O The Costume Institute 

pode até ser demais, mas é uma boa referência! 

Assistiu aos principais espetáculos musicais da Brodway, destacando-se Cats – 

“com ingressos fornecidos pelo produtor Giba Um”. (CAMPELLO, FONTE A, 

1989:313)  

O mesmo Giba Um o convidou para criar os cenários da nova versão de Hair, 

que seria dirigida por Antonio Abujamra e apresentada no Teatro Jardel Filho, no 

primeiro semestre de 1987. 

Faz na seqüência o cenário para O Vison Voador, comédia com Luiz Carlos 

Arutin a frente de um elenco contando com Marly Marley, Célia Coutinho, sob a 

direção de Odavlas Petti.    

Cria neste mesmo ano cenários e figurinos para O Olho Azul da Falecida, peça 

estrelada por Paulo Goulart, com Chico Martins e Bárbara Bruno, dirigida por 

Marcelo Marchioro. 

 

az uma série de doze capítulos produzida por Sérgio 

Mattar, com a colaboração de Fernando Faro, sob 

encomenda da Rede Ferroviária Nacional: Ave Maria Fumaça.   

 
Argumento tratando de um trem que percorre o Brasil e a margem da via férrea vai 

encontrando figuras históricas como, Fernão Dias e alguns bandeirantes, Tiradentes e 
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1989 

inconfidentes, os presidentes Vargas e Kubitschek ou, com o trem parando na estação de 

Petrópolis acompanha o desembarque do imperador Dom Pedro II que se dirige para o 

palácio imperial onde se encontra em comovente cena com a Princesa Isabel.  A série foi 

terminada e montada nos últimos dias do ano de 1988.  

 

Participa também da montagem da peça Rapunzel, com cenários e figurinos no 

Teatro Bibi Ferreira. Foi a estréia da atriz e modelo Luciana Vendramini no teatro.  

 
 

ão há, infelizmente, nenhum registro de 

atividades teatrais do Prof. Campello Neto em 

1989. Sabe-se que ele desenhava uma produção profissional 

quando adoeceu pois isso foi relatado por Dona Conceição de Alencar. Em março do 

mesmo ano tivemos o encontro de apresentação do Professor conforme relatamos 

na Abertura desta pesquisa.  

As fontes consultadas para este ano – o Banco de Dados da Folha de São 

Paulo, as fichas do IDART (o Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas do Centro Cultural 

São Paulo) e jornais do período não trazem nenhuma nota ou divulgação de 

espetáculo que contenha o nome de Campello Neto. 

A Certidão de Óbito do professor traz as seguintes informações: 

 

“CERTIFICO que às fls. (...) encontra-se o assento de ANTÔNIO HERÁCLITO 

CARNEIRO CAMPELLO NETO, falecido no dia vinte de novembro de mil novecentos e 

oitenta e oito (20/11/1988),7 às 22 horas e 30 minutos, no Hospital Oswaldo Cruz, neste 

subdistrito, do sexo masculino, cenógrafo, natural de Rio Grande – RS, residente e 

domiciliado à Avenida Paulista, 960, apartamento 1105, Bela Vista, Capital, com 65 anos de 

idade, estado civil viúvo, filho de JOSÉ DURVAL CARNEIRO CAMPELLO e de MARIA 

ANTONIETTA CARNEIRO CAMPELLO, falecidos. 

 

                                                 
7
 A data de morte é 20/11/1989. Quando fui buscar esta nova cópia da certidão, a funcionária do cartório me informou 

do erro do escrivão e entrou com o pedido de correção do mesmo junto ao órgão competente.  
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Foi declarante Laura de Castro Prado da Silva Dias8, sendo o atestado de óbito firmado pelo 

Dr. Fábio Pierreti, CRM 23173, que deu como causa da morte: choque séptico, 

broncopneumonia, síndrome de imunodeficiência adquirida. O sepultamento foi realizado 

no Cemitério do Morumbi9, nesta Capital. Registro feito em vinte e três de novembro de 

mil novecentos e oitenta e oito10.  

Observações: Não deixa bens. Era viúvo de Maria Anna Bierremback de Castro 

Prado11. Não deixa filhos”. 

  

Aproveitando: o referido é verdade – e dou fé.  

 

Figura 136 - Uma das últimas fotos de divulgação do Prof. Campello. O professor faleceu em 1989. 
 

 

                                                 
8 A Laurita, que foi fotógrafa do filme Independência ou Morte e a quem ele adorava. Ela chegou a morar com ele 
aqui em São Paulo. 
9 O local exato no Cemitério do Morumbi: jazigo nº 741, quadra 07, setor 01. Os ossos foram transladados para o 
Cemitério da Vila Mariana (Rua Lacerda Franco) em 1997. Foi feita uma primeira tentativa de exumação em 1996, que 
não foi bem sucedida porque o corpo ainda não estava plenamente  decomposto. O jazigo está em nome de Dona 
Heloísa de Maranhão Carvalho, também já falecida, mas  continua vazio.  
10 O mesmo erro do escrivão se repete. O correto seria 1989. Será corrigido pelo cartório também.  
11

 Laurita certamente se confundiu. Primeiro porque ele não era mais casado com Dona Marianinha, pois o divórcio 
correu em 1977. Ela declara o nome de solteira da mãe: Maria Anna Bierremback de Castro Prado. O nome de casada 
com o Prof. Campello era Maria Anna de Castro Prado Carneiro Campello. 
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