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“Nenhum produto resumiu as experiências modernas tão bem quanto o cinema”. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de registrar a chegada do cinema silencioso nas cidades do café, 

Franca e Ribeirão Preto, em fins do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, 

buscando apreender como o cinema influenciou nos espaços de sociabilidade daquelas 

cidades que começavam a se urbanizar e vivenciar a chegada de um conjunto de ícones da 

modernidade, sendo o cinema um deles. O recorte histórico (1890-1930) corresponde à 

ascensão econômica e política da elite cafeeira paulista na Primeira República. Tal referência 

coloca por consequência as cidades do café no centro das transformações urbanas dentro de 

um período que denominamos Belle Èpoque Caipira, quando o discurso da civilização e do 

progresso foi utilizado na condução da cidade. A análise dos documentos sobre o cinema 

nesses primeiros tempos, nas cidades de Franca e Ribeirão Preto, mostrou-nos um rico e 

diversificado mundo de entretenimento, marcado pelo teatro, espetáculos de “vaudeville”, a 

ópera, o circo, e o mais instigante de todos os entretenimentos, o cinema. Neste sentido, os 

registros na imprensa da época, nos diários e até mesmo nas propagandas e documentos de 

falência de alguns cinemas da cidade apontam para uma intensa vida cultural que conduziu 

alguns citadinos para o comércio da produção e exibição de fitas. Esses documentos são 

importantes por indicar como se deu a recepção do cinema, a relação entre a economia 

cafeeira e o mundo do entretenimento, conduzindo-nos ao interessante registro da trajetória do 

cinema silencioso nas terras do café. 

 

Palavras-chave: Café. Cidade. Cinema Silencioso. Sociabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

  This work aims to record the arrival of silent cinema in the coffee towns, Franca and 

Ribeirão Preto, in the late nineteenth century and the first two decades of the twentieth 

century, seeking to understand how cinema influenced the sociability spaces of those cities 

that began to urbanize and experience the arrival of a set of icons of modernity, and the film 

of them. The historical period (1890-1930) corresponds to the economic and political rise of 

the Paulista coffee elite in the First Republic. This reference therefore puts the coffee cities at 

the center of urban transformations within a period we call Belle Èpoque hick, when the 

speech of civilization and progress was used in city leading. The analysis of documents on 

cinema in those early times in the cities of Franca and Ribeirão Preto, showed us a rich and 

diverse world of entertainment, marked by the theater, performances of "vaudeville", the 

opera, the circus, and most exciting of all the entertainment, cinema. In this sense, the records 

in the press of the period, daily and even in advertisements and some city cinemas bankruptcy 

documents point to an intense cultural life that led some area resident to trade the production 

and exhibition of cinema. 

These documents are important because they show up how was the reception of the film, the 

relationship between the coffee economy and the world of entertainment, leading us to the 

interesting record of the silent cinema history in the coffee grounds. 

  

 

KEY-WORDS: Coffee. City, Silent Film. Sociability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Ao encarar o cinema como um produto e, ao mesmo tempo, produtor da 

modernidade, este trabalho tem como objetivo registrar as primeiras práticas cinematográficas 

nas cidades de Franca e Ribeirão Preto. Propomos explorar a relação cinema e cidade, a 

recepção do cinema nas cidades do café e como contribuiu na ampliação das formas de 

entretenimento e sociabilidade. 

As cidades do interior de São Paulo, especificamente aquelas que fazem parte do 

chamado oeste paulista, participaram de um processo de desenvolvimento e transformações 

intensas no fim do século XIX e início do século XX, transformações que justificam o 

redimensionamento de uma visão canônica desses locais como ―locus‖ de uma vida pacata e 

muito simples. Cabe dizer que este trabalho dialoga com o advento do auge econômico 

cafeeiro e as transformações decorrentes da chegada da estrada de ferro e do novo no espaço 

dessas cidades, dentro do contexto nacional e até internacional, devido ao café, entendendo 

que estas sociedades tornaram-se complexas à medida que, em um curto espaço de tempo, ‗

 tanto sua configuração física quanto sua densidade populacional ampliaram-se. 

O período da Belle Époque brasileira impulsionou um conjunto de inúmeras 

transformações em relação ao espaço urbano, à cultura material e às formas de sociabilidade 

das populações dessas cidades. Nosso estudo está enquadrado dentro da história da cultura 

urbana
1
, pois o enfoque é feito a partir das mudanças ocorridas na cidade em fins do século 

XIX e início do século XX.      

As significativas transformações que a cultura do café, até então um ―produto 

mundi‖
2
, trouxe para as ―cidades do café‖ 

3
, interferiram na relação que os homens tinham 

                                                           
1
Algumas das principais referências na relação da cultura urbana estão localizadas nos seguintes textos: 

SEVCENKO, Nicolau. O Prelúdio Republicano, Astúcias da Ordem e Ilusões do Progresso. In. História da 

Vida Privada no Brasil III, República: Da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Cia das letras, 1998; 

SEVCENKO, Nicolau. Literatura Como Missão: Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São 

Paulo. Ed. Brasiliense.  PESAVENTO, Sandra Jatahy. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano, 

Paris-Rio de Janeiro-Porto Alegre. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1999, 393 p. LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma 

cidade na transição: Santos, 1870-1913. São Paulo: Hucitec/Prefeitura Municipal de Santos/Secretaria da 

Cultura, 1996, 270 p. 
2
  PAZIANI, utilizando - se da definição de Braudel no texto ―As estruturas do cotidiano‖, da obra ―Civilização 

material, economia e capitalismo‖, esclarece que o arroz, o milho e outras plantas teriam fundado civilizações. 

Assim se deu com o café no contexto do século XIX no Brasil, mais especificamente nas cidades em estudo. Ou 

seja, o café era um ―produto mundi‖ por ensejar  ligações comerciais com vários outros países e por ser o carro 

chefe da economia brasileira. Apud. PAZIANI, Rodrigo.  Construindo a Petit Paris: Joaquim Macedo 

Bittencourt e a ―Belle Époque‖ em Ribeirão Preto (1911-1920). Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História da FHDSS/UNESP - Campus de Franca. 2004. p, 27. 
3
Trataremos com o termo ―cidades do café‖, ou ―terras do café‖, às cidades de Franca e Ribeirão Preto, 

estudadas ao longo do trabalho. 
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com o seu tempo. Aos poucos a sensação de instabilidade, de êxtase, de inquietação e de 

desenraizamento começou a se tornar frequente nos principais centros urbanos do país, assim 

como nas cidades do café, sensações estas marcadas pelo ritmo frenético com que se deram as 

alterações no espaço urbano e na cultura material. Entendendo cultura como elemento 

constituinte e constituído de práticas vividas
4
. 

 O café trouxe o crescimento e estruturação das cidades com a construção de casas 

novas, calçamento de ruas, escolas, igrejas, bares, teatros, cinemas e clubes. Esses benefícios, 

mais difundidos na área central das cidades, local em que residia a elite cafeeira como 

também os comerciantes mais abastados, acabavam por atrair para o núcleo urbano a massa 

de trabalhadores livres que se transferiam das fazendas para a zona urbana e mesmo homens 

das regiões vizinhas que viam nas cidades de Franca e Ribeirão Preto importantes núcleos de 

desenvolvimento e promissoras perspectivas de trabalho, os chamados entrantes que 

engrossavam a malha urbana em expansão.   

O reflexo de todo esse desenvolvimento está explícito no meio urbano e é o segundo 

ponto de análise dessa tese, a partir das modificações que a modernidade trouxe para as 

cidades do café, uma vez que: ―a modernidade não pode ser entendida fora do contexto da 

cidade que proporcionou uma arena de circulação de corpos e mercadorias, a troca de olhares 

e o exercício do consumismo 
5
‖. 

Modernidade aqui entendida com um caráter ambíguo, o de proporcionar melhorias e 

desenvolvimento ao espaço e aos homens e, ao mesmo tempo, de trazer no seu bojo a 

contradição, o efêmero, a reificação do trabalho humano e a exclusão de muitos homens do 

seu desfrute.  

Apresentadas essas facetas, o trabalho utiliza-se da história da cultura e notadamente 

das observações de Lynh Hunt, segundo as quais: 

As relações econômicas e sociais não são anteriores às culturais, nem as 

determinam; elas próprias são campos de prática cultural e produção cultural – o que 

não pode ser dedutivamente explicado por referência a uma dimensão extra cultural 

da experiência
6
. 

                                                           
4
Williams, Raymond. Marxismo e Literatura. RJ: Zahar Editores. 1979. Observando as mudanças dos termos: 

cultura, economia e sociedade no século XVIII, na Europa, Williams entende que tais termos não podem ser 

analisados e separados do exame da palavra civilização que a sociedade burguesa levou adiante com seu projeto 

hegemônico. O termo “civilização” expressava dois sentidos que estavam historicamente unidos: “um 

estado realizado, que se podia contrastar com a “barbárie”, mas também agora um estado realizado de 

desenvolvimento, que implicava processo histórico e progresso. Foi essa a nova racionalidade histórica do 

Iluminismo, combinada de fato com uma celebração que se auto-referia de uma condição realizada de 

refinamento e ordem‖. p.17. ( Grifo nosso). 
5
 CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, Vanessa R. (Org.). O Cinema e a invenção da vida moderna. Tradução 

Regina Tompson. São Paulo: Ed. Cosac &Naify Edições, 200, p.22.  
6
 LYNH, HUNT. A nova história cultural. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 

1992, p. 09. 
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Dessa forma, pudemos, ao longo do trabalho, perceber o efeito causado pela 

expansão cafeeira na paulatina transformação dos costumes, no desenvolvimento de 

empreendimentos culturais e na modificação da fisionomia das cidades por onde passava, 

como foi o caso das cidades do café. 

Em Ribeirão Preto, no ano de 1919, tomou posse o prefeito João Rodrigues Guião. O 

principal objetivo de Guião era solucionar os problemas com a limpeza e embelezar a cidade. 

Aliás, meta e objetivo do governante anterior, Macedo Bitencourt, que havia investido muitos 

recursos no processo de urbanização
7
. No final do último mandato, Guião descreve a situação 

da cidade quando assumiu a prefeitura pela primeira vez
8
, como a se vangloriar das ações de 

embelezamento que sua gestão fizera e caberia aos citadinos guardar na memória esses feitos: 

Devem todos estar lembrados que por essa época nos opprimia em anathema cruel.. 

A lama e a poeira da terra roxa exerciam um despotismo feroz nos limites da cidade, 

difficultando, se não tolhendo, a sua legítima expansão. Ninguem se animava a 

construir bellos edifícios, a mobilia-los confortavelmente, com o terror daacção 

maculadora da terra roxa
9
. 

 

A preocupação com a urbanização foi recorrente aos prefeitos tanto de Ribeirão 

Preto como de Franca, durante toda Primeira República. Junto aos modernos edifícios, era 

preciso que os citadinos adquirissem novos hábitos e os códigos de posturas municipais 

tornaram -se -iam cartilha ideal para essa tarefa. 

A ampliação das novas experiências do viver urbano, com a inserção da visualidade 

promovida primeiro por meio do trem, depois pela fotografia e pelo cinema, garantia aos 

moradores um contato diferente do mundo a que estavam acostumados. Abriam-se nas 

cidades espaços para os fotógrafos profissionais e amadores, para projetores, distribuidores de 

fitas, equipamentos técnicos, exibidores e inusitadamente produtores de cinema, sem falar nas 

novas sensações das ―vistas em movimento‖ experimentadas pelos espectadores. 

Como nos lembra Gunning, o cinema surgiu  e se expandiu pelo mundo no contexto 

de uma complexa e rica cultura visual que vinha sendo dinamizada por um grande fascínio 

                                                           
7
PAZIANI, 2004, op. cit. 

8
Lopes, Luciana Suarez. As principais fontes de renda e as principais despesas do município de Ribeirão 

Preto de 1911 até 1930. IV Congresso Brasileiro de História Econômica. V Conferência Internacional de 

História de Empresa, p.15. Segundo dados pesquisados por Luciana ―Durante o primeiro mandato de Guião os 

gastos com urbanização cresceram em todos os exercícios. No exercício de 1920, os gastos com urbanização 

cresceram 15,11%  em relação ao exercício anterior. No exercício de 1921, os gastos com urbanização cresceram 

57,02% em relação ao ano de 1920. Em 1922 ocorre mais um aumento, de 28,28% com relação ao ano de 1921. 

Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 
9
Lopes, Luciana Suarez.  Relatórios correspondentes ao exercício de 1925, apresentados à Câmara Municipal, 

em sessão de 15 de janeiro de 1926, pelo presidente Fábio de Sá Barreto e pelo Prefeito João Rodrigues Guião. 

Ribeirão Preto: Casa Bescchizza, 1926, p. 7. Localização: documentação não identificada, encadernação: 

Relatórios 1896 a 1931. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 
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pelos jogos, truques e aparelhos mecânicos desenvolvidos em torno das possibilidades de 

iludir o olho. Como tal, ele foi uma nova expressão de uma tendência de consumo que 

dominou o século XIX, foi um novo expoente da adaptação das descobertas científicas para 

fins de entretenimento
10

. 

Fruto de uma nova tecnologia de percepção, reprodução e representação, o cinema  

tornou-se uma mercadoria cultural de produção e consumo de massa e, no decorrer deste 

processo, constituiu-se em um novo espaço de congregação social na esfera pública,
11

sendo a 

cidade seu ―locus‖ prioritário. 

As experiências do olhar sobre a cidade foram resgatadas a partir das leituras de 

Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Georges Simmel, entre outros, o que permitiu rever 

algumas visões genéricas da experiência da modernidade, tal como a vivida entre os citadinos 

que residiram nas cidades do café durante a Primeira República. Para essa busca, absorvemos 

as lições de Ismael Xavier, quando aponta a necessidade de mergulharmos no detalhe para 

encontrarmos novas articulações.
12

 E, dentro dessa busca, o cinema surge como um instigante 

veículo para a compreensão das relações entre cotidiano e invenções técnicas.   

A análise de um documento, um diário
13

, intitulado ―Ir ao Cinema‖, de uma 

moradora da cidade de Franca, escrito a partir do ano de 1916, indica que a experiência com o 

cinema havia se tornado uma atividade social significativa naquelas cidades, mesmo 

considerando que os relatos devem ser analisados a partir do lugar social de seus escritores. O 

diário da Baronesa da Franca contém um rico conjunto de informações que nos auxiliam na 

compreensão do que procuramos entender, a saber, a relação dos citadinos com os inventos 

modernos e com os novos espaços de sociabilidade. Nele estão anotados a descrição dos 

espaços, as sessões lotadas, o valor dos ingressos, quem ela encontrava dentro dos cinemas, 

elementos que sugerem uma constante atividade do comércio do cinema, influindo nos 

espaços de lazer tradicional e na sociabilidade. 

 Estudar essas mudanças por meio do cinema que foi produzido e veiculado na 

imprensa das cidades de Franca e Ribeirão Preto nesse período, exibido e instalado nas 

diversas salas de cinema que povoaram estas ―urbi‖ contribui para enriquecer os estudos sobre 

cinema, apresentando aspectos de sua recepção e de como, em certa medida, transformou o 

                                                           
10

 GUNNING, Tom. Cinema e História In: O Cinema no Século. Xavier, Ismail. (Org). Rio de Janeiro: Imago, 

1996, p.21-22. 
11

TRUSZ, Alice Dubina. Entre lanternas mágicas e cinematógrafos: as origens do espetáculo cinematográfico 

em Porto Alegre 1861-1908. São Paulo: Ecofalante, 2010, p, 16. 
12

 XAVIER, Ismail. In. O cinema e a invenção da vida moderna. Tradução: Regina Tompson. São Paulo: Ed. 

Cosac &Naify Edições, 2001. 
13

 Cadernos de Anotações da Baronesa de Franca. Acervo do Museu Histórico Municipal ―José Chiachiri‖. 

Franca. 
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cotidiano destas localidades. Na Introdução do livro O Cinema e a vida moderna, de Leo 

Charney e Vanessa R. Schwartz, encontra-se  uma perspectiva de modernidade com a qual 

comungamos nesta pesquisa: 

A modernidade, como expressão de mudanças na chamada experiência subjetiva ou 

como fórmula abreviada para amplas transformações sociais, econômicas e culturais, 

tem sido em geral compreendida por meio da história de algumas inovações 

talismânicas: o telégrafo e o telefone, a estrada de ferro e o automóvel, a fotografia e 

o cinema. Desses emblemas da modernidade, nenhum personificou e ao mesmo 

tempo transcendeu esse período inicial com mais sucesso do que o cinema
14

. 

 

 

A base da discussão é a transformação estrutural das cidades do café devido à 

expansão cafeeira. A partir da tentativa de compreender como essas transformações atingiram 

os costumes e o comportamento das pessoas, elegemos o cinema como um objeto que sugere 

uma constante e crescente alteração na sociabilidade daqueles citadinos.  

Privilegiamos então dialogar com as mudanças ocorridas a partir da chegada do 

cinema, não desejando, no entanto, focalizá-lo dentro do seu universo, com a descrição de 

gêneros e estilos, e sim fazer uma discussão acerca de como as modificações na estrutura 

urbana da cidade propiciaram a expansão do comércio cinematográfico e, ao mesmo tempo, 

como este interferiu na mudança de costumes; qual o impacto causado por sua propagação 

(algo que podemos notar de acordo com a análise do discurso dos cronistas do período e suas 

manifestações pró e contra as "vistas" animadas) e o desenvolvimento do comércio do lazer 

que, mais adiante, deu origem à sociedade de massas. 

A tese dialoga com o cinema silencioso desenvolvido entre fins do século XIX e o 

final dos anos vinte do século XX. Um cinema que na sua constituição passou pelo menos por 

dois grandes momentos, o primeiro que veio do final do século XIX, e foi marcado por vários 

processos no período entre 1896 a 1914, com uma longa experiência de recepção e realização 

de práticas, usos e conhecimentos técnicos do cinema. O segundo período foi marcado pela 

emergência de um cinema mais longo, com uma narrativa mais linear, desenvolvido por 

Griffith, dando início à fase da narrativa clássica.  

No Brasil, a partir de 1914, acentuamos a chegada não apenas do aspecto técnico do 

filme, mas do modelo americano, a chegada do monopólio das distribuidoras americanas que 

acabaram deixando uma nova configuração no cinema que foi desenvolvido no Brasil, 

marcando um domínio que interferiu na produção local
15

. 
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 CHARNEY & SCHWARTZ, 2001, p.19. 
15

SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos Primórdios do Cinema: 

SP. Ed. SENAC, 2004.op.cit. 
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A definição do conceito de ―primeiro cinema‖ 
16

, atribuído ao cinema produzido em 

fins do século XIX e início do XX, é tributária da revisão epistemológica que ocorreu no 

Congresso de Brighton, Inglaterra, em 1978, com a perspectiva de repensar e revalorizar o 

cinema produzido entre 1895 e 1907.  

Historiadores do cinema como o norte americano Tom Gunning e o canadense 

André Gaudreault foram os primeiros a chamar a atenção para distorção anacrônica 

implicada naquela abordagem comparativa, orientada por uma visão linear e 

evolutiva de progresso. Contrariamente, defenderam a necessidade de reconhecer a 

complexidade e especificidade histórica e cultural da produção cinematográfica 

anterior ao estabelecimento do cinema narrativo clássico, assim como a diversidade 

das práticas espetaculares que antecederam a padronização e institucionalização do 

cinema como espetáculo. A compreensão de que a narrativa cinematográfica clássica 

também era uma construção histórica e social permitiu recuperar o dinamismo 

próprio de uma ordem de imagens diversa que lhe foi anterior e que foi por ela 

sobrepujada. 

Para redefinir o período e afastá-lo da percepção depreciativa, estes autores 

cunharam o conceito de ―primeiro cinema‖.
17

 

 

Alice Trutz entende que a historiografia tradicional do cinema desvalorizou o 

período anterior à sedentarização da exibição e narrativização dos filmes, provocando o 

desinteresse dos pesquisadores pelo estudo do primeiro cinema e levando à percepção das 

salas especializadas como expressões de final feliz, sinal de progresso a encerrar uma fase 

pouco ou nada representativa para a história do cinema enquanto fenômeno sócio - cultural
18

. 

Outro estudo que contribuiu para nossa pesquisa foi o trabalho de Flávia Cesarino 

Costa, intitulado ―O primeiro cinema: espetáculo, narração, domesticação‖. Nesta pesquisa a 

autora desenvolve estudo sobre a evolução da técnica, do aparato tecnológico, das 

peculiaridades do ―primeiro cinema‖ entre as ―vistas animadas‖ e a constante transformação, 

até a chegada da sedimentação, a que a autora chama de ―domesticação do cinema‖ com a 

instalação das salas fixas: 

O primeiro cinema é, sobretudo um processo de transformação. Transformação que 

é visível na evolução técnica dos aparelhos e da qualidade das películas, na rápida 

transição de uma atividade artesanal e quase circense para uma estrutura industrial 

de produção e consumo, na incorporação de parcelas crescentes do público. E 

paralelamente, o primeiro cinema inclui também todas as transformações formais na 

linguagem que este contexto propicia.
19

 

 

 

A autora é bastante minuciosa em sua análise da evolução e transformação do 

―primeiro cinema‖ e seu trabalho revela-se uma importante referência para nosso estudo, uma 

                                                           
16 Trabalharemos ao longo da tesea definição de ―primeiro cinema‖ e utilizaremos como suporte, entre outras 

leituras, a obra de COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro Cinema: espetáculo, narração, domesticação. São 

Paulo: Scritta, 1995 e TRUSZ, 2010,  op.cit. 
17

 TRUSZ, 2010, op.cit.p,20. 
18

 Idem, p.16. 
19

 COSTA, 1995, op. cit., p.12 
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vez que a compreensão tanto da trajetória da transformação técnica do cinema silencioso, 

quanto da transformação social que ocorreu nas cidades de Franca e Ribeirão Preto são 

aspectos mencionados na nossa abordagem. 

Considerando que o estudo do cinema silencioso
20

requer acima de tudo paciência, 

pois se trata de um árduo caminho de reunião de diversos materiais na tentativa de compor um 

discurso, neste texto utilizamos todo tipo de fonte que possa oferecer-nos uma ligação com 

nosso objetivo: Atas da Câmara Municipal, revistas, almanaques, fotografias e, 

principalmente, os jornais, ou seja, documentos que tratam da chegada do ―primeiro cinema‖ 

e do ―cinema silencioso‖ nas cidades do café e que nos possibilitam fazer uma leitura do 

impacto deste veículo no cotidiano da cidade durante a ―belle époque‖. 

José Inácio de Souza, em seu texto ―Imagens do Passado‖, considera que os anos da 

―belle époque‖, principalmente os vividos entre as reformas urbanas conduzidas pelo prefeito 

Pereira Passos e a Primeira Guerra Mundial, foram de fundamental importância para 

ultrapassar um período em que a fruição do cinema era esporádica e determinada pela 

passagem descontínua dos exibidores ambulantes para um novo panorama estabelecido pela 

fixação dos cinemas no meio citadino pelos importadores e exibidores
21

. 

A Belle Èpoque vivenciada nas terras do café, considerando as particularidades de 

apropriação dessas experiências à realidade das cidades em estudo, também passou por esse 

processo e em muitas ocasiões, mesmo com a fixação de salas, era comum a presença dos 

ambulantes, em forma de grandes companhias ou de representantes de empresas 

distribuidoras de fitas. 

O Cinema, assim como a fotografia ou outros processos de comunicação simultânea 

aguçou o consumo em larga escala do espetáculo visual, por meio da 

democratização do acesso, que passou a operar com todas as suas forças dentro de 

um espaço urbano renovado. Do caos e da exclusão a uma vida digna lançada contra 

os pobres e trabalhadores pela reforma de Pereira Passos. 
22

 

 

As fontes citadas: fotografias, diários, contratos, documentos de falência de alguns 

empresários de cinema e os jornais revelam a existência dos primeiros cinemas e teatros, além 

de trazerem notícias sobre as programações diárias do entretenimento na cidade, dos filmes 

que foram exibidos,  documentam o preço dos ingressos e os comentários da população sobre 

                                                           
20

 Quando mencionamos o cinema silencioso estamos englobando o cinema produzido antes e pós 1915, 

considerada a fase em que o cinema já se constituía de uma narrativa mais linear. O período que recorta 1890-

1930 relaciona-se com o contexto da Primeira República que consideramos fundamental para entender as 

relações econômicas, políticas e culturais entrelaçadas com o comércio do cinema. Ver o livro: Orgs. PAIVA, 

Samuel & SCHVARZMAN, Sheila. Viagem ao Cinema Silencioso do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Beco do 

Azougue. 2011. 
21

 SOUZA, 2004.p.16. 
22

 Idem, p.18. 
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o novo entretenimento, evidenciando todo um desejo de transformação da paisagem urbana e 

de novas atitudes sociais. 

A dinâmica da chegada do cinema nas cidades cafeeiras, em certa medida, pode ser 

conferida por meio de um episódio publicado na ―Revista Ilustrada de Ribeirão Preto‖, em 

1915, onde nem os conflitos gerados pela Primeira Guerra diminuíram o entusiasmo com este 

veículo no cotidiano, sobretudo para as senhoras da elite. Esta matéria aponta-nos  a dimensão 

do deslumbramento dessas mulheres pela possibilidade de serem capturadas em uma imagem 

dentro do cinema. Ou seja, ir, ser fotografada e ainda filmada
23

 conferia um sentido de  

―status‖ para essas mulheres, e nos indica que o cinema aos poucos estava se sobrepondo aos 

demais entretenimentos naquela cidade. 

A propaganda ressalta que, apesar dos conflitos de guerra, haviam importado um 

aparelho moderno de cinematógrafo, adquirido para filmar personalidades em vários lugares e 

até mesmo dentro dos cinemas: 

Não obstante a guerra na Europa, importamos diretamente da casa Pathé Frére, um 

aparelho aperfeiçoadíssimo para apanhar fitas naturaes em festas, na rua General 

Ozorio, nos bailes e até nos cinemas
24

. 

 

A coluna ―Tirando Fitas‖ apresenta em duas notas um pequeno recorte apontando 

como o cinema criava nova sociabilidade, uma vez que influenciava as senhoras da elite. 

Descreve como as damas portavam-se, como estavam vestidas, tudo com o intuito de 

venderem uma imagem e se projetarem como modernas e de acordo com novos padrões 

sociais. O texto aponta o que estava na moda então na cidade: não apenas ir ao cinema, mas 

ser fotografada em seu interior.  Como uma espécie de coluna social, onde o exibicionismo e 

a ostentação imperavam, a nota descrevia o nome da pessoa e os traços de sua personalidade. 
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 Benjamin, em uma de suas muitas especulações sobre o cinema, discute a figura do ator de cinema e do ator de 

teatro e a influência que ambos causavam no espectador "... A ideia de se fazer reproduzir pela câmara exerce 
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tipos de artistas, não se restringindo especificamente ao ator. Porém a segunda vantagem apresentada por 
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é mais audacioso, porque a idéia de uma difusão em massa da sua própria figura, de sua própria voz, faz 
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A primeira nota descreve as frequentadoras da confeitaria Brandão, localizada na 

Rua General Ozorio e, como na descrição de um filme a ser produzido, a posição do aparelho 

e as minúcias das clientes da confeitaria: 

Assestado o nosso aparelho na Confeitaria Brandão, começamos a virar a manivela; 

vimos: M.lles: Philomena Fagnani; encantadora; Carmen Versiani, extremamente 

sympathica, com o donaire das andaluzas, Alayde Machado, muito graciosa; Judith 

Miranda, elegantíssima; Etelvina Andrade dos Santos, sympathica, Maria Andrade 

dos Santos, extremamente romântica; CassulitaGallo, um tanto orgulhosa; Dolores 

de Moraes, adorável; Zizinha Vieira com seus olhos tristes a cantar baladas e 

triunfante na sua pose bela. Clarice O.Pinto sempre sorridente; Zelia Brandão 

conquistando corações; Beatriz Lopes a engraçadinha; Eloisa Maciel a ttrahente. 

Olga Gonçalves muito mimosa. Licínia Gonçalves bastante rosadinha, Hilda 

Sampaio espirituosa, Nicotina Carneiro, bastante pallida, Luiza keller, com o seu 

loiro deslumbrante, Alcina Sampaio, sempre risonha; Nadir Sampaio, bonitinha e 

espirituosa
25

. 

 

Imaginamos que para as mulheres descritas, fotografadas e filmadas naquela ocasião, 

a novidade teria agradado e muito, visto que a sequência desse procedimento ficou registrado 

na sessão realizada dentro do Paris Theatre, um cinema que desde seu nascimento tinha sido 

organizado para receber a camada mais enriquecida da sociedade: 

Com magnésio conseguimos cinematografar as seguintes senhoritas: Magdalena 

Schmidt, sorrindo perenamente e mostrando as perolas de seus dentes; Santinha 

Gusmão, captivante com seus rosto de boneca: ZoéVersiani, no seu romantismo de 

miss norte-americana, Celia Monteiro, deslumbrante em sua hellenica formosura; 

Margarida Monteiro, tesourando os frequentadores do cinema; Conceição Monteiro 

de Barros extremamente poética; Maria José de Barros, na sua garradice 

encantadora; Matilde Xavier, em busca de um coração que a compreenda, Dinorah 

Leite, galantesinha, Lydia Leite, graciosa e sedutora; Ruth Leite, pallida e 

preocupada, Ignacia dos Santos, irradiante nos seus encantos; Maria Tercina da 

Silva, com sua bela tez morena; Leonice Lima, um tanto triste
26

. 

 

A dinamização capitalista das cidades do café estava ligada à criação de empresas de 

entretenimento que exploravam o teatro, os espetáculos de variedades e o cinema. Ao mesmo 

tempo, foram tomando espaço espetáculos destinados aos diversos segmentos da sociedade. 

As confeitarias foram um desses novos locais de sociabilidade, assim como a constante 

tentativa de criação dos cinemas chiques, voltados para o público da elite. 
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Imagem:01- Revista Moderna: Album Ilustrado de Ribeirão Preto 

 Ano 1915 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 

 

Cabe nesta tese uma análise crítica da apropriação feita em relação à cultura 

europeia, sobretudo pelas cidades do nordeste paulista e mais propriamente nas cidades de 

Franca e Ribeirão Preto. E ainda do sentido de civilização que os citadinos começaram a 

vivenciar, pois tais cidades não fizeram um processo mecânico de transplante cultural do 

processo de modernização europeia, mas apropriaram e reelaboraram de acordo com suas 

condições de possibilidade o ideário europeu.  

A esse respeito, esclarece-nos Sandra Jatay Pesavento: 

Se os discursos e imagens construídas sobre o conjunto urbano são um índice social 

e um objeto do imaginário coletivo, são também capazes de migrar no tempo e no 

espaço. 

Nesse contexto, é possível que, em locais e momentos diferentes, sejam adotadas 

soluções idênticas ou análogas, mas a explicação de um imitação pura e simples 

fruto de um cosmopolitismo ingênuo, deve ser descartada. O fato de ser possível 

estabelecer uma articulação entre práticas e representações do urbano entre épocas e 

locais variados, nos mostra que problemas semelhantes ou idênticos se colocaram 

nesses tempos e espaços distintos [...] 
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Estabelecer esse nível de reflexão não implica, repetimos, negar a especificidade de 

cada contexto, que faz com que sejam assumidos as particularidades locais. Da 

mesma forma, ao migrarem no tempo e no espaço as imagens e os discursos sobre a 

cidade podem ser cada vez mais dotados de novos sentidos em função de 

conjunturas e composições sociais diversas
27

.  

 

Os dados de que nos valemos em nosso estudo referem-se ao final  do século XIX e 

mais precisamente às três primeiras décadas do século XX, e registram a presença do cinema 

durante a Primeira República em Ribeirão Preto e Franca, as transformações no mundo da 

cultura, mais precisamente a sociabilidade e a gênese da indústria do entretenimento que ali se 

propagou com o cinema,  compreendendo este veículo como um importante fenômeno 

cultural que a princípio reunia espetáculos de variedades e, pouco a pouco, foi se sobrepondo 

como modo central de lazer no espaço urbano. 

A historiadora Alice Dubina Trusz, ao investigar a história do primeiro cinema, 

entende que: 

A história dos primórdios do cinema brasileiro ainda sofre de vazios investigativos. 

Trabalhos pioneiros como os de Vicente de Paula de Araújo, sobre o Rio de Janeiro 

e sobre São Paulo, os de Maria Rita Galvão e Máximo Barros tentaram preencher 

estas lacunas assim como, mais recentemente, pesquisas específicas como as de José 

Inácio de Melo Souza 
28

. 

 

Jean Claude Bernadet, na obra ―Historiografia clássica do cinema‖, faz uma síntese 

das produções historiográficas em torno do cinema e critica a produção voltada a pensar o 

fenômeno somente a partir da narração e da produção. O autor reflete sobre a importância de 

se pensar o cinema como constituinte de um ―processo‖, e faz questão de pontuar a 

importância da exibição, o que o autor entende como fundamental, pois indica uma intensa 

possibilidade de investigação para se compreender o desenvolvimento do fazer cinema no 

Brasil. Bernadet questiona o caráter evolucionista das produções acerca do cinema e apresenta 

inúmeras possibilidades de pesquisa, inclusive indicando o estudo da então nascente indústria 

cultural no Brasil, e atenta para o fato de o cinema ser um importante investimento de homens 

de negócios no período. Outro aspecto desta obra com o qual busca dialogar nosso trabalho é 

o destaque dado pelo autor à produção de historiadores preocupados com a temática da 

―modernidade e da cidade‖. Segundo Bernadet, este tipo de análise contribui para trazer uma 

nova abordagem sobre o ―primeiro cinema‖. Esta relação entre cinema e cidade é uma de 

nossas investidas. 
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 O recorte temporal desta tese (1889-1930) é amplo e abrange o contexto da Primeira 

República. Ampliamos o período para além do ―primeiro cinema‖ na perspectiva de entender 

a paulatina mudança de costumes trazida por esta novidade para as cidades do café, período 

que envolve o cinema silencioso, que inclui as primeiras linguagens do cinema e todo o 

período antes do advento do cinema falado que, grosso modo, pode-se dizer se firmou nos 

anos trinta. Por outro aspecto, a temporalidade favorece um dos enfoques que julgamos 

importante amarrar no entendimento do texto: o comércio de entretenimento nas cidades do 

café e a ligação dos coronéis, homens do café, envolvidos com ele. 

Nas cidades do café, percebemos que parte significativa do conjunto de 

empreendimentos urbanos como escolas, hospitais, remodelação de praças, entre outros, teve 

a participação do capital cafeeiro. Os dois teatros, o Santa Clara (1874) e o Carlos Gomes 

(1897), símbolos dos novos tempos nas cidades de Franca e de Ribeirão Preto, 

respectivamente, foram erguidos por iniciativa dos poderes públicos municipais em conjunto 

com particulares, obras que na sua finalização destacaram o nome de dois coronéis: em 

Franca, o coronel José Garcia Duarte e, em Ribeirão Preto, o coronel Francisco Schmidt. 

Ambos os teatros foram erguidos nas áreas centrais das cidades, o que demonstra 

simbolicamente que o entretenimento como negócio surgiu a partir da diversificação do 

capital investido, primeiramente, na lavoura e do desejo de modernidade com padrões 

europeus das elites locais
29

. 

O historiador José Evaldo de Mello Doin, estudando a mentalidade ambígua da elite 

cafeeira, administradora das cidades do café, constata que: 

Estas urbes traçaram suas modernidades dentro de especificidades histórico-

culturais, oriundas de um imbróglio ferreteado pelas ambigüidades e ambivalências 

de seus personagens – homens de espírito arrivista e aventureiro – no universo do 

público/privado, do arcaico/moderno, do rural/urbano, do civilizado/bárbaro, que 

lhes possibilitaram o ingresso no mundo do capitalismo industrial – modas, cinemas, 

automóveis, teatros, ferrovias, telégrafos – sem, contudo, dissociá-las dos impasses 

históricos que perpetravam no país desde os tempos coloniais – a cordialidade
30

 e o 

espírito bucaneiro
31

 de nossas elites. 

 

Visto que a Primeira República instala-se por meio do Partido Republicano Paulista 

(PRP) e que vários de seus quadros mais influentes tinham estreita relação ou mesmo 

moravam nas cidades e região pesquisadas nesta tese (Altino Arantes, Washington Luis, além 

de expressivos coronéis da região como Francisco Schmidt, Francisco da Cunha Junqueira, 
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entre outros.), naquele período o ideário tanto higienista, de embelezamento, quanto  de culto 

ao moderno, símbolos da República, estavam presentes na construção da cidade pretendida 

pela elite.  Um dos ícones dessa modernidade foi o cinema, e os coronéis não deixaram de 

investir alguns contos de réis nessa empreitada, às vezes como acionistas das casas de cinema, 

ou mesmo como proprietários. 

Ao analisar as inúmeras propagandas de cinema nas cidades do café, podemos 

confirmar a opinião de Jaques Deslandes sobre as bases de desenvolvimento do cinema: 

É inútil reanimar as controvérsias de anterioridade concernentes às particularidades 

técnicas dos primeiros aparelhos de projeção ou de filmagem cinematográfica .O fio 

condutor não está ali. (...) O fato essencial , o ponto de partida que conduziu enfim à 

realização prática das projeções animadas ,é o níquel que o espectador americano 

fazia deslizar na fenda do Quinetoscópio Edison, são os 25 centavos que o passante 

parisiense pagava em setembro de 1894 para poder grudar o seus olhos no visor do 

Quinetoscópio (...).É isso que explica o nascimento do espetáculo cinematográfico 

na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, durante o ano de 

1895.As fotografias animadas não eram apenas experiências de laboratório, 

curiosidades científicas, mas elas podiam, de agora em diante, ser consideradas 

como uma forma rentável de espetáculo.
32

 

 

Ao manter os estabelecimentos de cinema, muitos coronéis tornaram-se acionistas 

dos exibidores e dos administradores dos cines-teatro, o que ampliava seus investimentos para 

o comércio do lazer. A relação nítida entre a cafeicultura e o entretenimento está visualizada 

nas atas e procurações dos acionistas dos cinemas, e nos documentos de falência de Aristides 

Motta, produtor de cinema, e de Francisco Cassoulet, o maior empresário da noite de Ribeirão 

Preto. Observamos a lista de acionistas compostas com nomes de vários cafeicultores 

requerendo os investimentos que haviam aplicado nessas empresas.  

Portanto, o enfoque desta tese é o registro deste processo de difusão do cinema nas 

―terras do café‖, na perspectiva de mapear e entender a implantação desta novidade como 

parte das transformações modernizadoras. Tal registro suscitou outras questões que nos 

auxiliam no entendimento da relação cinema-cidade: Qual teria sido seu alcance? Quem eram 

os ―investidores‖? Qual o seu público? Como foi recebido? Como foi propagado nos veículos 

midiáticos do período?  Quais foram os locais de suas exibições? 

Buscamos seguir a trajetória de Paulo Emílio, ao documentar, registrar e buscar 

informações, sobretudo na imprensa diária, fazendo ainda o cruzamento de dados com diários, 

a massa falida dos empresários de cinema do período, fotografias e registros diversos. 

Com relação aos periódicos, muito utilizados na tese, concordamos com as reflexões 

de Heloisa Faria Cruz e Maria Peixotodo Rosário , quando ressaltam a contribuição da 
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imprensa como fonte, cabendo ao historiador os mesmos cuidados que se tem em relação a 

qualquer outro documento
33

: 

A análise das historiadoras contextualiza a produção dos jornais na modernidade e 

considera-os como produtos desse fenômeno, os quais, portanto, carregam em suas letras um 

discurso, uma propaganda financiada por aqueles que pagam:  

Indique-se também que jornais e revistas tais como o conhecemos são artefatos da 

modernidade e, no processo de sua configuração enquanto materialidade, carregam 

para dentro de sua composição, dentro dos limites e possiblidades colocadas pela 

técnica da impressão, as linguagens e gêneros que foram aí inventadas
34

. 

 

 

O papel da imprensa escrita em fins do século XIX e início do século XX nas cidades 

do café foi intenso, pois  jornais e revistas ditavam moda, construíam novas visões de 

sociedade e, no caso do cinema, contribuíam para a formação de um público, ao exaltar os 

novos filmes e conclamar os espectadores para que não perdessem as ―novas vistas‖ trazidas 

pelas empresas de cinema: 

Cabe pensar a imprensa agindo como força ativa na constituição dos processos de 

homogeneidade social, os jornais e revistas atuam: na formação do consumidor, 

funcionando como vitrine do mundo das mercadorias e produção das marcas
35

. 

 

 

As indagações sobre o público, a recepção, os espaços, os exibidores, e as 

implicações do cinema na vida dos citadinos dialogam necessariamente com o modelo de 

sociedade que estava sendo gestada nas cidades interioranas que se transformavam a cada dia 

com a chegada da energia elétrica, da estrada de ferro, dos diversos jornais, com a 

pavimentação urbana, o crescimento populacional, os modos de viver que chegavam de além-

mar com os imigrantes, enfim com os teatros, circos e cinemas que se propagavam nos 

centros urbanos e nos núcleos coloniais. 

Na convivência com os símbolos da tradição e com as transformações operadas na 

cidade (pretendidas, desejadas pelos republicanos), seguiremos discutindo cinema e 

sociabilidade nas terras do café. 

Os escritos deixados pelos cronistas revelam as tensões entre continuidade e 

descontinuidade na vivência do espaço e do tempo. A percepção da modernidade, enquanto 

movimentação e transformação dos estímulos, fez com que muitos homens daquele período 

opinassem sobre o surgimento do cinema. Por meio destes depoimentos, mostraremos as 
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angústias e inquietações que este invento trouxe ao cotidiano desses homens, pois revelam o 

efeito catalisador que o cinema exerceu nesta sociedade, mudando costumes e 

comportamentos, estimulando novos espaços de sociabilidade e disseminando a gênese da 

futura sociedade de massas. Esses depoimentos são bastante significativos porque evidenciam 

como os homens do período se compreendiam, como se constituíam a si mesmos, a sua 

alteridade e a sua própria história. Simmel tem uma expressão precisa para referir-se a essas 

sensações, advindas do processo de modernização e da consequente alteração na psicologia 

desses homens que, segundo ele, consistiam na ―intensificação dos estímulos nervosos, que 

resultaria da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos exteriores e interiores.‖ 
36

 O 

cinema é encarado nesta perspectiva neste trabalho e no tópico, as reações ao cinema, é 

possível pensar esse aspecto da recepção. 

Cidades agrárias, Franca e Ribeirão Preto foram se urbanizando aos poucos e 

carregando características tradicionais na relação com os novos espaços criados em fins do 

século XIX. A relação com o cinema foi um desses aspectos e na primeira década o cinema  

tornava-se uma atividade rotineira nas duas cidades. A instalação de várias salas, com 

programações diárias e duas a três sessões nos cinemas maiores, mostravam uma 

diversificação dos espaços de reunião tradicionais. Ao mesmo tempo, as instituições 

tradicionais das cidades não deixaram de se posicionar, ou mesmo reelaborar a sua atuação 

junto às novas formas de sociabilidade.  

O jornal Cidade da Franca, do dia 14 de julho, de 1912, revela essa convivência 

entre os costumes tradicionais e as novas formas de lazer. A nota pontua as permanências, ou 

melhor, a ambiguidade e os limites do estilo de vida urbano e moderno na cidade. O texto é 

feito por ocasião da inauguração do cinema Santa Maria, equipado e adaptado para a 

instalação de um moderno e aperfeiçoado cinematógrafo, com conforto, elegância e o 

aperfeiçoamento dos aparelhos. 

O citado periódico noticiou o acontecimento, afirmando: ―a inauguração do cinema 

Santa Maria, vae se constituir um fato de verdadeiro progresso em matéria de diversões‖. Era 

o cinema sendo visto como um ícone do progresso, porém em uma época marcada pela 

ambiguidade e diante da permanência dos costumes, sobretudo católicos: ―Ao meio dia o 

revmo. Padre Luiz Conrado, digno vigário da nossa Parochia, lancará em presença dos 

                                                           
36

 SIMMEL, George. A Metrópole e a vida mental . Tradução de Sérgio Marques dos Reis. In. O fenômeno 

Urbano.  Otávio Guilherme Velho (Org.). Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p.12. 



28 

 

  

paranynmphos, a benção nos diversos compartimentos do novo edifício, sendo oferecido aos 

presentes uma taça de champgne‖
37

. 

O culto à modernidade e a própria ambiguidade foram expressos pela imprensa na 

inauguração da casa de diversões, pois registra que o reverendo da cidade esteve presente para 

abençoar os diversos compartimentos do edifício, apontando a permanência dos costumes: 

Santa Maria 

Conforme noticiamos no nosso numero passado, terá logar hoje com todas as 

solenidades do estylo a inauguração deste moderno teatrinho.  

Ao meio dia o revmo. Padre Luiz Conrado, digno vigário da nossa Parochia, lancará 

em presença dos paranynmphos, a benção nos diversos compartimentos do novo 

edifício,sendo oferecido aos presentes uma taça de champgne. 

A noite haverá inauguração da partee cinematográfica, sendo exhibidas fitas 

sensacionais
38

. 

 

Consideramos a carência de trabalhos historiográficos sobre a constituição cultural e 

a urbanização no interior paulista
39

, principalmente sobre o cinema. Contudo, ressaltamos que 

existe uma significativa produção historiográfica a respeito das cidades do café, focando o 

contexto da Primeira República, com trabalhos na área de economia, política, questões 

urbanísticas e arquitetônicas. São trabalhos importantes que auxiliam na compreensão da 

dinâmica da história de cidades localizadas no interior paulista, como, por exemplo, na 

relação entre economia e urbanismo.  

Nossa análise privilegia o processo de desenvolvimento do cinema silencioso, por 

meio de vestígios que têm como fontes centrais a imprensa, os contratos das firmas 

ambulantes que chegavam às cidades de Franca e Ribeirão Preto, as imagens do período, 

fotografias, os diários pessoais já encontrados sobre o hábito de ir aos cinemas e as 

impressões sobre os filmes. Enfim, consideramos que por se tratar de um tema que recua no 

que tradicionalmente se entende por história do cinema, procuramos apontar o fenômeno 

como produto e produtor da vida moderna, o que torna necessário dialogar com as outras 
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práticas culturais desenvolvidas concomitantemente para entendermos como, após um curto 

período, o cinema tornou-se o centro do entretenimento cultural nas cidades estudadas 

A tese divide-se em quatro capítulos: 

O Primeiro Capítulo, ―Produto e produtor da vida moderna: considerações acerca do 

primeiro cinema e do cinema silencioso‖, traz algumas considerações teóricas sobre o 

―primeiro cinema‖ e o cinema silencioso, utilizadas neste trabalho, a fim de apontar os 

sentidos de nosso estudo. Um aspecto que julgamos singular foi o registro de dois produtores 

de filmes das cidades do café, aspecto que amplia os dados do acervo da Cinemateca 

Brasileira sobre os ―empresários do primeiro cinema‖, situando o tipo de cinema de que 

estamos tratando, além de apontar as dificuldades enfrentadas por produtores como José Pires 

Monteiro e Aristides Motta, respectivamente moradores de Franca e Ribeirão Preto, para 

produzir as ―vistas animadas‖. Estes empreendedores ousaram organizar-se em empresas e, 

ainda na primeira década do século XX, filmaram vistas e se tornaram conhecidos em toda a 

região, como pudemos observar por meio da documentação pesquisada.  

O Segundo Capítulo, ―O Roteiro: Aspectos da Belle Èpoque e da Belle Époque 

Caipira‖, tem como foco apresentar o cenário cultural das cidades do café e a convivência do 

cinema com outras formas de manifestação cultural. Apresentando a discussão sobre os 

conceitos de ―belle époque‖ e de ―belle époque caipira‖, começaremos a análise mostrando 

um pouco da história das cidades de Franca e Ribeirão Preto, as investidas dos barões do café 

na construção dos primeiros símbolos do progresso dessas cidades: os teatros. Em Franca, o 

Teatro Santa Clara, erguido em 1874, por meio de investimento do Barão da Franca, coronel 

José Garcia Duarte e, em Ribeirão Preto, o Teatro Carlos Gomes, construído em 1897, por 

meio de investimento do coronel Francisco Schmidt, ambos apoiados por um conjunto da elite 

que tinha o objetivo de trazer para as pequenas cidades do interior de São Paulo a atmosfera 

cultural dos grandes centros. Analisamos também a questão do embelezamento e um certo 

refinamento dos gostos, o crescimento dos espaços de entretenimento das cidades do café e a 

investidas da imprensa nessa empreitada. 

O Terceiro Capítulo, ―A ativa vida cultural das cidades do café‖, trabalha a questão 

da efervescente vida cultural que tomou conta das cidades do café, pois grupos e companhias 

requintadas, como a Companhia Italiana de Operetas Maresca – Weiss e a cara Companhia 

Carrara faziam das terras do café ponto obrigatório de suas temporadas, ―levando a 

parafernália de sonhos, máscaras, plumas, brilhos, cores, fantasias e êxtase para o olhar 



30 

 

  

deslumbrado da boquiaberta caipirada‖.
40

 Nas inaugurações, nas temporadas líricas, nas 

comédias ligeiras, nas pantomimas de herança circense lá estavam eles: Alda Garrido, Clara 

Della Guardia, Companhia Francesa de Variedades de Faure Nicolay, Studio Film, de 

Londres, a Companhia Richebourd de Cinemas, comandada por Serrador, entre outros. 

Examinamos a ampliação das casas de lazer e a chegada do cinema. Foi possível perceber   

por meio dos documentos as impressões reveladas pelos citadinos sobre esse entretenimento, 

constatamos também os pedidos dos populares frente à administração pública para as 

reformas do teatro a fim de viabilizar a projeção do cinema e o embelezamento da cidade. 

O Quarto Capítulo ―Cinemas e Sociabilidades‖, versa sobre a recepção do cinema e 

localiza os principais expoentes do entretenimento nas terras do café: exibidores, investidores 

e o comércio cultural estabelecido na cidade, influenciado pelo cinema, e que interferiu nos 

processos de sociabilidade, provocando um conjunto de mudanças tanto nos espaços 

destinados ao lazer, como na afluência de novos tipos, por exemplo  os artistas que vieram 

instalar-se nessas localidades.  Trabalhamos também neste capítulo o diário deixado por 

Maria Amélia Pinheiro, a Baronesa da Franca, que versa sobre o hábito de ―ir ao cinema‖; o 

impacto deste veículo na vida cotidiana, através do registro das percepções dos cronistas da 

cidade; e a inquietação que parte da elite ribeirão-pretana vivenciou quando da criação do 

filme ―O Crime de Cravinhos‖, num curto tópico em que refletimos como o cinema foi usado 

como propaganda política com a elaboração dos filmes documentário.  

Além de trazer informações sobre o empreendedorismo dos coronéis investindo no 

cinema e no mundo do entretenimento, neste tópico falaremos da atuação de Françoes 

Cassoulet (o Rei da Noite) e de Francisco Schmidt (o Rei do Café) e todo o conjunto de 

estabelecimentos criados por Cassoulet e que dinamizaram as ofertas de entretenimento na 

cidade, além de ampliar os espaços de sociabilidade com seus cassinos, teatros e cinemas. 

Faremos ainda um breve registro dos cinemas instalados nas cidades do café que vamos 

denominar de ―poeiras caipiras‖. Na sequência traremos um registro da ampliação do número 

de músicos nas cidades e algumas indagações sobre o alcance de público do cinema, uma vez 

que consideramos este um veículo de comunicação de massas. 

 

 

 

 

 
                                                           
40

 DOIN, 2001, op.cit.,p.317. 



31 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Produto e Produtor da Vida Moderna: Considerações acerca do primeiro cinema e do 

cinema silencioso. 
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1.1 Considerações sobre o Primeiro Cinema 
 

―Ninguém contesta que o 

cinematographo empolgou 

definitivamente o grande público e é a 

diversão predilecta de todas as classes 

sociaes.‖ 

(A Cidade, 13/01/1915. Ribeirão Preto).      

 
―Na realidade, a combinação de 

tecnologias novas e consumo de massa 

não só criou o cenário cultural geral em 

que vivemos, mas também deu origem a 

sua melhor e mais original realização 

artística: o cinema‖. 

         (HOBSBAWM, 2013. p.14 ) . 

 

 

 

 

A constatação do cinema enquanto realização artística do século XX, observada por 

Eric Hobsbawm, em Tempos Fraturados
41

, no qual analisa a cultura e a sociedade no século 

XX, nos instiga a buscar entender a constituição desse entretenimento. Hoje, a segunda  fonte 

de renda no ramo da indústria norteamericana e entre as artes do século XX e agora XXI, o 

cinema apropria-se e reinventa-se dentro de um mundo cada vez mais tecnológico e não cansa 

de fascinar o público em todo o globo, com a produção de filmes de vários gêneros.  

O cinema ainda se consagra entre os entretenimentos de massas e se reelabora junto à 

tecnologia que se desenvolve e altera as formas de produção cinematográfica, já que  

prescinde, desde sua constituição, dos experimentos científicos. No presente capítulo, o foco 

será demonstrar a constituição do cinema, ainda em seus primeiros tempos: como se formou? 

Quais as contribuições de outras linguagens e seu diálogo com o cinema?  

Das definições que temos sobre o cinema, a mais próxima de nossa investida é a de 

Ismail Xavier que entende este veículo como produto e produtor da vida moderna, 

considerado-o ―o símbolo mais completo dos atributos da modernidade, inovações 

tecnológicas, espetáculo, distração, mobilidade, efemeridade, representação, entretenimento 

eis alguns traços comuns entre o cinema e a vida moderna‖
 42

.  

 Apesar das inovações técnicas, o cinema é fruto de uma mistura de experiências já 

presentes no decorrer do século XIX. Surgiu nos Estados Unidos e na Europa, no final do 

século XIX, em plena vigência de uma cultura racionalista e da crença nas vantagens da 

modernidade. ―Emergiam novas técnicas e novas invenções que prometiam acelerar o ritmo 
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dos processos industriais‖.
43

 As nações mais poderosas competiam entre si por novos 

mercados, lançando-se à disputa imperialista que é característica do período anterior à 

Primeira Guerra. Com a revolução científico-tecnológica ocorrida a partir de 1870, uma série 

de fatores passou a alterar drasticamente a vida das pessoas que habitavam as cidades da 

Europa e dos Estados Unidos.  

A estrutura de produção industrial, até então baseada em pequenas fábricas, deu 

lugar à formação de grandes conglomerados produtivos. Por suas dimensões, essas 

indústrias exigiam o investimento de capitais privados, associados a setores estatais 

que passam a viabilizar a produção em escala de siderurgia, produtos químicos, 

energia. A chegada da eletricidade certamente transformou as percepções
44

 . 

 

 

Costa observa que a invenção dos aparelhos ligados à captação e recriação de 

imagens em movimento também acompanhou o movimento das transformações engendradas 

pela revolução científico-tecnológica. No início seguindo o modelo artesanal das produções 

científicas de então, os aparelhos de produção/reprodução visual de imagens entraram na 

corrente da industrialização massiva no momento mesmo em que acenaram com capacidades 

de gerar lucro e de expandir mercado. E foi esse percurso que lançou o cinema para o 

contexto social, a princípio desenvolvido como um experimento científico e, logo em seguida, 

sendo utilizado com possibilidade de exploração comercial. Afinal a tecnologia naquele 

contexto era a verdadeira atração. 

O que emocionava o público das primeiras projeções de tela grande não eram os 

números de ―vaudeville‖, mas cenas nunca antes vistas no interior de um teatro: ondas do mar 

que açoitavam as rochas, locomotivas que avançavam, maravilhas da natureza e das 

máquinas, sítios distantes, enfim, espetáculos.
45

 

 Nesta tese não temos a pretensão de marcar uma data símbolo para o nascimento do 

cinema, pois como assinala filosoficamente Arlindo Machado, correríamos o risco de sermos 

remetidos para trás, até os mitos e ritos dos primórdios, uma vez que ―Qualquer marco 

cronológico que possam eleger como inaugural será sempre arbitrário, pois o desejo e a 

procura do cinema são tão velhos quanto a civilização de que o somos filhos‖
46

.  

Reforçamos, pois, que ―a história do cinema faz parte de uma história mais ampla, 

que engloba não apenas a história das práticas de projeção de imagens, mas também a dos 
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divertimentos populares, dos instrumentos óticos e das pesquisas com imagens 

fotográficas‖
47

. 

Machado lembra-nos que a história da invenção do cinema não abrange apenas 

pesquisas científicas de laboratório, ou investimentos na área industrial, mas também um 

universo mais exótico, onde se incluem ainda ―o mediunismo, a fantasmagoria (as projeções 

de fantasmas de Robertson, por exemplo), várias modalidades de espetáculos de massa  (os 

prestidigitadores de feiras e quermesses, o teatro óptico de Reynaud), os fabricantes de 

brinquedos e adornos de mesa e até mesmo os charlatões de todas as espécies...‖.
48

 A relação 

entre a técnica e o mundo dos sonhos, o afloramento do fantasma, a emergência do 

imaginário, tudo isso constitui o ―motor mesmo do desenvolvimento invisível que conduz ao 

cinema‖
49

. 

 Portanto, o cinema é resultado da reunião de um conjunto de inventos que foram se 

consolidando não só como ciência; também começaram a fazer parte do mundo do 

entretenimento
50

.  

 Consideramos que não existiu um único descobridor do cinema, uma vez que uma 

conjunção de circunstâncias técnicas realizadas em fins do século XIX permitiram que vários 

inventores passassem a mostrar o resultado de suas pesquisas na busca da projeção de 

imagens em movimento, devido ao ―aperfeiçoamento nas técnicas fotográficas, a invenção do 

celuloide (o primeiro suporte fotográfico flexível, que permitia a passagem por câmeras e 

projetores) e a aplicação de técnicas de maior precisão na construção dos aparatos de 

projeção‖
51

. Não podemos deixar de registrar, porém, que a invenção do cinema é comumente 

atribuída a dois nomes: Thomas Edison, com seu quinetoscópio, (1893) e, simultaneamente, 

as projeções dos Irmãos Lumière, na França, com as imagens em movimento em Café 

Capuccines (28 de dezembro de 1895). Verificaremos os pontos que ligam a trajetória desses 

homens ao invento do cinema. 

Segundo Flávia Cesarino Costa, a invenção do cinema está ligada ao empresário 

Thomas Edison, que trabalhava com uma equipe de técnicos em seus laboratórios em West, 

New Jersey. ―Em 1899 depois de ter visto a câmera de Etiènne-Jules Marey em Paris, Edison 
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encarregou uma equipe de técnicos supervisionada por William K.L.Dickson de construir 

máquinas que produzissem e mostrassem fotografias em movimento‖, e, em 1891  o 

quinestoscópio e o quinetógrafo
52

 estavam prontos e patenteados nos EUA. 

 As primeiras exibições de filmes aconteceram no ano de 1893 nos EUA, com o uso 

do quinetoscópio; o aparelho possuía um visor individual através do qual se podia assistir, 

mediante a inserção de uma moeda, à exibição de uma pequena tira de filme em looping, na 

qual apareciam imagens em movimento de números cômicos, animais amestrados e 

bailarinas
53

.  

Os Irmãos Lumière, conhecidos como os inventores do cinema, não foram os 

primeiros a fazer uma exibição de filmes pública e paga. Ainda no ano de 1895, dois meses 

antes da apresentação do cinematógrafo dos Lumière, os irmãos Max e Emil Skladanowsky 

fizeram uma apresentação de 15 minutos do bioscópio, seu sistema de projeção de filmes, 

num grande teatro de vaudeville, em Berlim
54

. 

Os Lumière ficaram mais famosos. Eram comerciantes experientes, que souberam 

tornar seu invento conhecido no mundo todo e fazer do cinema uma atividade lucrativa, 

vendendo câmeras e filmes.  A família Lumière era, então, a maior produtora europeia de 

placas fotográficas e o marketing fazia parte de suas práticas.
55

 Até mesmo o café em Paris, 

onde ocorreu a projeção pública do cinema com os Lumière, foi determinante para o cinema 

nos primeiros anos, pois nos cafés as pessoas podiam beber, comer, encontrar amigos, ler 

jornais e assistir a apresentação de cantores e artistas
56

.  

Araújo afirma que a invenção do cinematógrafo foi quase simultânea em alguns 

países, mas ressalta os irmãos Lumière como os inventores do cinema: ―O aparelho Lumière, 

escreveu George Sadoul, era tão manejável como o dos fotógrafos amadores‖. Araújo 

lembra-nos que a partir do aparelho dos Lumière, mais inventores trabalharam e procuraram 

adaptar ou imitar o aparelho do industrial lionês
57

 e a partir daí surgiram aparelhos com 

denominações variadas como: mimicocóspio, cinetógrafo, cronofotografoscópio, 

aerialgrafoscópio, shadografoscópio, bioscópio, vitascópio. Uma dessas máquinas foi trazida 
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para o Brasil, aqui recebendo alguma adaptação e nova denominação, chegando à Rua do 

Ouvidor, Rio de Janeiro, com o nome de Omniographo
58

. 

Nos Estados Unidos, os lugares de exibição eram os bastante populares vaudevilles. 

Os espetáculos incluíam atrações variadas, que iam desde performances de acrobacia, 

passando por poesias, animais amestrados, lanterna mágica e o cinema. As atrações não 

precisavam ter uma relação entre si e os atos duravam de 10 a 20 minutos. 

Diante do exposto, surgem algumas indagações: como era o cinema silencioso? 

Quais as cenas? Onde era veiculado? 

Para auxiliar neste mapeamento do primeiro cinema, o trabalho da pesquisadora 

Flávia Cesarino é uma referência interessante.  O primeiro cinema, também chamado de 

cinema de ―atrações‖, dividiu-se em duas fases. Uma primeira fase, entre 1894 até 1907, 

apresenta um cinema em processo de transformação, em transição e diálogo com outras 

linguagens; é quando se inicia a expansão dos nickelodeons
59

 e o aumento da demanda por 

filmes de ficção. 

O cinema dos primeiros tempos era considerado uma forma de atração
60

 em meio a 

tantas outras, geralmente nos espetáculos de variedades. Os primeiros filmes tinham como 

assunto sua própria habilidade de mostrar coisas em movimento, seja uma bailarina ou 

operários saindo da fábrica. O cinema de atrações apresenta para o espectador uma variedade 

surpreendente de ―vistas‖: 

Essas vistas podiam ser atualidades não ficcionais (que documentavam terras 

distantes, fatos recentes ou da natureza) ou encenações de incidentes reais, como 

guerras e catástrofes naturais, as chamadas atualidades reconstituídas. Podiam ainda 

ser números de vaudeville ( pequenas gags, acrobacias ou danças), filmes de truques 

( com transformações mágicas) e narrativas em fragmentos ( com os principais 

momentos de peças famosas, poemas, contos de fadas, lutas de boxe ou os passos 

de paixão de Cristo). Muitos filmes incorporavam a organização em tableau típica 

dos quadros vivos da época, que retratavam alegorias, momentos da história ou 

pinturas conhecidas.
61

 

 

A segunda fase, ou período de transição, corresponde ao processo de 

desenvolvimento de uma narrativa, a princípio mais simples, e que foi se consolidando até 
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atingir a chamada narrativa clássica do cinema; o recorte vai de 1908-1915. É o período em 

que a atividade organiza-se em moldes industriais e é comum a intersecção do cinema de 

atrações da primeira fase e o período de transição, uma vez que as transformações não eram 

homogêneas nem abruptas
62

. 

 
O  primeiro cinema é sobretudo um processo de transformação – transformação que 

é visível na evolução técnica dos aparelhos e na qualidade das películas, na rápida 

transição de uma atividade artesanal e quase circense para uma estrutura industrial 

de produção e consumo na incorporação de parcelas crescentes do público.
63

 

 

Como vimos, o cinema realizado na primeira fase era apresentado 

concomitantemente a outras atrações, durante outros tipos de espetáculos.  Entretanto, aos 

poucos, o cinema foi se destoando das outras manifestações culturais e se sobrepondo ao 

gosto do público, como atividade principal. Aliás, as salas de exibição dedicadas 

exclusivamente à difusão de filmes, como nos elucida Arlindo Machado, constituem um 

fenômeno mais recente. 

Os primeiros filmes, portanto, carregavam a característica de serem atrações 

autônomas, que se encaixavam facilmente nas mais diferentes programações. Em sua ampla 

maioria eram feitos em uma única tomada e eram pouco integrados a uma eventual cadeia 

narrativa
64

.  

No período de transição, que vai de 1908 até 1915, começam as tentativas de 

construir enredos autoexplicativos: ―as tentativas de construir novos códigos narrativos que 

pudessem transmitir ao espectador as intenções e motivações de personagens, acontecem 

paralelamente às tentativas de regulamentação e racionalização da indústria‖ 
65

. Porém, são 

narrativas confusas, havendo muitas diferenças entre as estratégias usadas por cada estúdio ou 

produtora. 

As estruturas de narrativas mais integradas no cinema de transição são fruto de uma 

tentativa organizada da indústria de atrair o público de classe média e conquistar mais 

respeitabilidade. Isso, no entanto, não significou a eliminação do público de classe baixa que 

continuou a assistir aos filmes nos cinemas mais baratos
66

. 

Em 1909, na tentativa de trazer um público de classe média para o cinema, os 

produtores norteamericanos procuram retomar o controle da indústria e criam a Motion 
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Picture Patents Company (MPPC). Por meio dela, Edison e a Biograph tentam controlar o 

mercado utilizando disputas jurídicas sobre patentes, porém as companhias independentes 

resistem e, em 1913, a MPPC vai diminuindo seu poder. 

A exibição de filmes é dominada neste período pelos enormes e luxuosos palácios do 

cinema, sendo a maioria de propriedade das empresas produtoras de fitas. O gênero 

dominante dos filmes nesse período era o melodrama de conteúdo moral, de defesa da ordem 

social, em sintonia com a proposta de trazer todos os públicos para o cinema. 

Em síntese, podemos dizer que havia no primeiro cinema várias formas não clássicas 

de narrativa. Algumas estavam mais próximas do formato de atrações, por serem relatos 

incompletos que se apoiavam no conhecimento que o espectador possuía sobre o assunto ou 

que era completado pelo comentador
67

. 

A transição para os filmes de longa metragem foi lenta e gradual e começou a se 

intensificar a partir de 1913 com o crescente público que se dirigia aos teatros luxuosos para 

as exibições. O marco desse período foi o ―filme de Griffith, The birth of a nation, que tratava 

de um tema genuinamente nacional, a Guerra Civil. Este filme acabou estabelecendo o longa 

metragem como norma e não mais como exceção‖
68

. 

 Segundo Costa, a transição para os longas-metragens codificou as técnicas que os 

cineastas tinham experimentado no período de transição. A montagem analítica, o corte para 

os close-ups, a alternância, a continuidade de olhar e direção, o contracampo, tudo isso se 

tornou parte de um padrão. Em 1917, o cinema estava livre da dependência de outras mídias.   

Já era a mídia mais importante do século XX, e o cinema hollywoodiano estava chegando
69

. 

Aliás, o cinema hollywoodiano chegou com toda força no Brasil estabelecendo uma 

transição que significou o desmonte de muitas produtoras independentes e a cooptação de 

outras para o mercado de distribuição de fitas. 

 

 

1.2 O Cinema no Brasil: primeiras experiências 

 

 

 

A chegada do cinema no Brasil no século XIX coincide com um período de mudança 

política e econômica em que uma camada de homens enriquecidos pela economia do café, 

junto com intelectuais, artistas, políticos e militares procuravam atualizar as estruturas 
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políticas, baseando-se em modelos científicos e técnicos europeus e norteamericanos. A 

principal base de apoio econômico e político, na Primeira República, vinha da riqueza gerada 

pela expansão da cultura cafeeira
70

. 

Os processos de urbanização das cidades talvez sejam os referenciais mais 

contundentes de materialização dos desejos de modernidade da elite cafeeira. Tal 

modernidade pode ser pensada em perspectivas. A elaboração da definição de modernidade 

por Marcia Padilha corrobora com as perspectivas apresentadas: 

A Modernidade como representação do progresso científico, numa visão linear e 

cumulativa, bastante próxima ao positivismo: a modernidade como a era do 

maquinismo e da tecnologia, responsáveis por novas experiências sensoriais e 

perspectivas atreladas, muitas à conquista da velocidade, a modernidade como estilo 

de vida cosmopolita e metropolitano, teatralizado na obrigatória familiaridade com 

requintados hábitos de consumo e de lazer dos maiores centros urbanos da Europa e 

os Estados Unidos, e, finalmente modernidade como ideal de ordem social inspirada 

no modelo de família burguesa, na moral e na disciplina do trabalho, tendo como 

principal trunfo a promessa de estabilidade e do conforto proporcionados pelo 

trabalho e pelo consumo respectivamente 
71

. 

 

Contudo, as duas primeiras décadas republicanas ainda estavam impregnadas de 

características de práticas culturais século XIX e somente na primeira década do século XX, 

por volta de 1905-1907, a herança deixada pelo Império começou a ser sacudida pelas novas 

sensações e estímulos da mecanização e da velocidade
72

. 

No ambiente urbano, tanto das grandes cidades do Brasil quanto das cidades do café, 

estudadas neste trabalho,―o cinema, assim como a fotografia ou outros processos de 

comunicação simultânea, aguçou o consumo em larga escala do espetáculo visual, por meio 

da democratização do acesso, que passou a operar com todas as suas forças dentro de um 

espaço urbano renovado‖ 
73

. 

A renovação desse ambiente urbano permitiu a chegada e a comercialização do 

cinema, num processo que foi se consolidando desde o fim do século XIX. 

Paulo Emílio de Sales Gomes identifica o surgimento do cinema na Europa  

Ocidental e na América do Norte, na década de 90 do século XIX, com a consolidação da 

Revolução Industrial no campo do entretenimento. 

Os aparelhos de projeção exibidos na Europa e Estados Unidos chegaram ao Brasil 

em 1896, no Rio de Janeiro e a Capital Federal foi transformando-se num centro irradiador, 
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difundindo para o resto do país novidades vindas da Europa, ditando moda, comportamentos e 

valores. Foi assim também com a primeira fotografia tirada em 1840
74

. 

Não foi diferente a admiração em torno do cinema que chegava à cidade em fins do 

século XIX. Em 21 de junho de 1896, no Jornal do Comércio Rio de Janeiro, um folhetinista 

escreve: 

Conforme vejo anunciado brevemente teremos ocasião de admirar o cinematógrafo, 

uma das maravilhas deste fim de século. Todos nós vimos o Kinestoscópio de 

Edison o qual reproduz o movimento por meio da passagem rápida, em frente à 

retina de uma série de fotografias instantâneas. Mas no Kinetoscópio as figuras eram 

pequeninas e só uma pessoa de cada vez podia apreciá-lo. O cinematógrafo, 

inventado pelos irmãos Lumière apresenta-nos as figuras em tamanho natural 

podendo ser vistas por um número qualquer de espectadores. 

Esta maravilhosa lanterna mágica da ciência fará passar perante nossos olhos, nas 

suas exatas dimensões, um trecho dos boulevares de Paris, no seu contínuo 

movimento de vaivém, homens, mulheres, crianças, carros, ônibus, animais, tudo. 

Em meio da multidão podemos descobrir pessoas conhecidas que por ali se 

achassem durante a operação do fotógrafo. 

Depois disto, depois da fotografia do invisível, depois da serumterapia, ainda os 

senhores espiritas e ocultistas continuarão a dizer que a ciência faz bancarrota!
75

 

 

Mesmo sem mencionar os operadores e exibidores, é nítida a diferença de como o 

autor relata o aparelho dos Lumière em relação ao aparelho de Edison, o Kinetoscópio, 

evidenciando tanto o desenvolvimento da técnica, quanto a atração que representou a chegada 

do cinema no Rio de Janeiro. 

No mês seguinte, em 9 de julho de 1896, o mesmo jornal do Comércio apresenta a 

descrição do que era o omniographo e, com detalhes, aponta a diferença do novo aparelho, 

ressaltando o desenvolvimento técnico do mesmo: 

OMNIOGRAPHO- Com este nome, tão hibridamente composto inaugurou-se ontem 

às duas da tarde, em uma sala à rua do Ouvidor, um aparelho que projeta sobre uma 

tela colocada ao fundo da sala diversos espetáculos e cenas animadas, por meio de 

uma série enorme de fotografias. Mais desenvolvido que o Kinetoscópio do qual é 

uma ampliação, que tem a vantagem de oferecer a visão, não a um só espectador, 

mas a centenas de espectadores, cremos ser este o mesmo aparelho a que se dá o 

nome de cinematógrafo. 

 

O detalhamento da experiência é tão completo que o cronista segue falando das 

características da sala escura e da disposição das cadeiras, mostrando um panorama do 

interior do cinema:  uma sala muito simples que naquele momento teria sido adaptada para o 

cinema. 

Em uma vasta sala quadrangular, iluminada por lâmpadas elétricas de Edison, 

paredes pintadas de vermelho escuro, estão umas duzentas cadeiras dispostas em fila 

e voltadas para o fundo da sala onde se acha colocada, em altura conveniente, a tela 

refletora que deve medir dois metros de largura aproximadamente. O aparelho se 
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acha por detrás dos espectadores, em um pequeno gabinete fechado, colocado entre 

as duas portas de entrada. 

Apaga-se a luz elétrica, fica a sala em trevas e na tela dos fundos aparece  a projeção 

luminosa, a princípio fixa e apenas esboçada, mas vai aos poucos se destacando. 

Entrando em funções o aparelho, a cena anima-se e as figuras movem-se. 

 

Ocorre que, apesar do deslumbramento com a atração que mostrava imagens do real, 

o autor observa as trepidações das vistas e afirma que poderia ser pela ―inexperiência dos 

operadores”, o que sabemos não ser correto; o cinema estava ainda em um processo de 

constituição, de adaptação do uso da tecnologia.  

(...) talvez por defeito das fotografias que se sucedem rapidamente, ou por 

inexperiência de quem trabalha com o aparelho, algumas cenas movem-se 

indistintamente em vibrações confusas, outras, porém, ressaltavam nítidas, firmes, 

acusando-se em um relevo extraordinário, dando uma magnífica impressão da vida 

real. Entre estas, citaremos: a cena emocionante de um incidente de incêndio, 

quando os bombeiros salvam das chamas algumas pessoas, a da dança da serpentina; 

a da dança do ventre; etc. Vimos também uma briga de gatos; uma outra de galos, 

uma banda de música militar; um trecho de boulevard parisiense; a chegada do trem; 

a oficina de ferreiro; uma praia de mar; uma evolução espetaculosa de teatro; um 

acrobata no trapézio e uma cena íntima (...)
76

 

 

  A riqueza com que o jornal detalha as atrações que foram vistas confirma a leitura 

de Tom Gunning: para ele o cinema da primeira década tinha uma maneira particular de se 

dirigir ao espectador, configurando o que ele chamou de ―cinema de atrações‖. 
77

 O objetivo, 

como nas feiras e parques de diversões, era espantar e maravilhar o espectador; contar 

histórias não era primordial: 

O objetivo de mostrar fica claro tanto em cenas documentais, quando os passantes 

saúdam a câmera, como nas encenações, em que os atores cumprimentam o 

observador e o incluem na cena, quebrando a possibilidade de construção de um 

mundo ficcional, algo comum nos filmes de Méliès.
78

 

 

O quadro técnico, artístico e comercial do nascente cinema brasileiro era constituído 

de estrangeiros, notadamente italianos, cujo fluxo imigratório foi considerável no final do 

século XIX e nos primórdios do XX
79

. 

As notícias em torno da novidade foram registradas em jornais da época sob os 

nomes de omniógrafo, animatógrafo e cinematógrafo e, em 1898, mais precisamente no dia 
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19 de junho, o imigrante italiano Affonso Segretto produz a primeira filmagem no país, 

rodando, à bordo de um navio, um filme que mostrava a Baía de Guanabara. 

Jean Claude Bernadet chama atenção para a produção de historiadores preocupados 

com a temática da modernidade e da cidade. Segundo este autor, este tipo de análise contribui 

para trazer uma nova abordagem sobre o ―primeiro cinema‖, mas questiona a data de 19 de 

junho de 1898 como marco inicial: ―pesquisas mais recentes parecem indicar que houve, no 

Brasil, filmagens anteriores, o que não altera a discussão conceitual e metodológica que 

segue‖
80

. O autor indaga sobre quais critérios teriam levado os historiadores a elegerem o dia 

19 de junho de1898 como o do  nascimento do cinema no Brasil:  

[...] a idéia de nascimento não é exclusiva dos historiadores brasileiros. Georges 

Sadoul, que tanto contribuiu para a história do cinema tal como se escrevia até anos 

atrás, a usa , embora com moderação ao afirmar que‖ uma arte pôde nascer à nossa 

vista‖. Jean Mitry, outro historiador de renome, não incorpora a ideia de nascimento 

ao texto mas três capítulos de sua Historie Du Cinema intitula-se nascimento de uma 

indústria, ―nascimento de uma exibição e ―nascimento de espetáculo‖.
81

  

 

Para Bernadet, a insistência neste nascimento sugere a necessidade de um marco 

inaugural, a partir do qual os fatos se desenrolam, uma cronologia linear; mesmo quando o 

termo nascimento não aparece expresso, é essa a estrutura da história clássica do cinema.  

Neste mesmo estudo, Vicente Sánchez- Biosca, em introdução a ―Nascimiento del relato 

cinematografico‖, título significativo, qualifica tal história como: ―linear, causalista, baseada 

num princípio de continuidade homogêneo do tempo em cujo seio as origens do cinema eram 

lidas como a emergência progressiva de uma ―linguagem específica que ia aos poucos se 

desprendendo do caos original (...). Essa visão, compartilhada nas suas linhas gerais pela 

historiografia clássica, era uma fiel reprodução do mito das origens‖. 

 

(...) resta que há uma diferença notável entre o que Sadoul entende por nascimento 

do cinema e o que os historiadores brasileiros chamam de  nascimento do cinema 

brasileiro, para Sadoul e seus sucessores , o nascimento do cinema é uma  

representação pública e paga , ou seja, um espetáculo, o filme na tela diante de uns 

espectadores  que pagaram ingressos para ter acesso à projeções . Enquanto para 

brasileiros, o nascimento do cinema é uma filmagem
82. 

 

O texto deste estudioso e crítico de cinema é importante por situar um grande 

conjunto de estudos que se voltaram para a história do cinema dentro de uma perspectiva 

―evolucionista‖ e que não deu conta de explicar a singularidade do ―primeiro cinema‖
 83
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Historiograficamente existe uma batalha por definir a questão da primeira filmagem 

no Brasil, o que não nos interessa neste texto, visto que foi dentro do contexto dos anos 90 do 

século XIX que muitos exibidores estavam em busca de obter materiais para produzir as 

vistas animadas. Estes eram exibidores ambulantes que viajavam por todo o país fazendo as 

regiões conhecerem o cinema. Nesse momento, o cinema era exibido em todo local possível, a 

princípio em barracões de zinco, feiras, praças, teatros, apresentado como mais uma atração 

em meio a tantas outras. 

O fato é que o cinema possibilitou a comunicação de ideias através de imagens em 

movimento: costumes, paisagens, pessoas e valores antes conhecidos por fotos de revistas, 

jornais ou relatos de viajantes podiam ser vistos desfilando pela tela e passavam a habitar o 

universo de milhares de espectadores
84

. 

A preocupação da presente tese é conhecer mais sobre o processo de difusão do 

cinema nas ―Terras do Café‖, na perspectiva de mapeá-lo e entendê-lo como parte das 

transformações modernizadoras das cidades. 

Diversos cinemas foram erguidos nas cidades de Franca e Ribeirão Preto. Consta que 

ambas tinham uma vida cultural ainda tímida em fins do século XIX, processo que se 

modificou com a edificação de teatros municipais, erguidos com o investimento dos coronéis 

locais e que se intensificou com a chegada de várias companhias circenses, teatrais, de 

operetas e de variedades, que trouxeram em sua bagagem não apenas as atrações costumeiras; 

os ambulantes traziam também aparelhos projetores de vistas animadas, primeiro contato dos 

citadinos com o que hoje chamamos de cinema. Trabalho de ambulantes como Frederico 

Figner, que após adquirir um fonógrafo começa sua viagem pela América Central até chegar 

em Manaus em 1891 e, descendo pelo Nordeste, chega a São Paulo a 3 de setembro do 

mesmo ano. Segue depois para Ribeirão Preto, Campinas, Porto Alegre e Buenos Aires
85

. 

É neste contexto, entre o moderno e o tradicional, que Máximo Barros
86

 registra a 

chegada do cinematógrafo em Ribeirão Preto, no dia 12 de dezembro de 1897, sem localizar o 

nome do exibidor. O certo é que as cidades da Alta Mogyana tiveram, muito cedo, contato 

com a experiência do cinema. Existem registros bem datados, que indicam que antes da 

passagem do ambulante mais famoso do período do cinema silencioso, Francisco Serrador, 

estas cidades já teriam tido contato com o cinematógrafo, inclusive com a preparação do olhar 

para a chegada do cinema.  
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Por meio da ação dos exibidores ambulantes, em 10 de outubro de 1897, através da 

Companhia de Variedades de Faure Nicolay, a cidade de São Carlos teve sua primeira 

experiência com o cinematógrafo.  Galvão conclui que  ―o que se sabe com segurança é que a 

partir de 1897, as companhias estrangeiras de variedades que visitavam o Brasil, trazendo 

todas as curiosidades em matérias de divertimentos, começaram a apresentar o recém- 

descoberto cinematógrafo
87

. 

Com a multiplicação dos espaços e o crescimento das companhias de cinematógrafos 

verificamos, entre fins do século XIX e a primeira década do começo do XX, o surgimento 

nas cidades do café dos cines-teatro com seus mais variados nomes: Bijous-theatre, Paris, 

Politheamas, Eldorado, Odeon, Iris, entre outros, e até mesmo os tradicionais teatros, com 

seus também tradicionais nomes: Santa Maria ou Santa Clara, todos alterando suas estruturas, 

a fim de que as salas ficassem mais adequadas, com projetores apropriados, prontos a alterar 

os hábitos costumeiros da população e seus espaços de sociabilidade. 

Corroborando esta análise, o professor José Evaldo de Mello Doin conclui: ―Arte 

cara e ávida de difusão, o cinema torna-se o saguão de gala de entrada para a sociedade de 

massas. O rastilho explodiu nas terras do Oeste bandeirante, metamorfoseando os olhares 

cada vez mais caleidoscópicos e estilhaçados, multiplicando não só imagens, mas espaços‖
88

. 

Espaços esses mais democráticos, dos quais até os que possuíam menos recursos podiam 

usufruir. Entretanto, obviamente, respeitando as divisões sociais já inclusas nas disposições 

das salas  que surgiam, com seus camarotes e frisas reservados à elite e as toscas cadeiras 

destinadas ao público comum 
89

. Grosso modo, podemos dizer que esse também era o reflexo 

da Belle Èpoque Caipira, que aparentemente parecia envolver a todos, mas era constituída de 

uma unidade paradoxal, onde as hierarquias sociais continuavam intactas. 

 

1.3 Cidade e cinema 

 
Desde a sua invenção, o cinema tem mantido intrínseca relação com as cidades. “(...) 

é o cinema industrial que vai inundar, com as suas fantásticas povoações de celuloide, os mais 

longínquos centros do mundo. Cidades do passado ou cidades contemporâneas, (...) que vêem 

assim balizadas as suas noções de urbanidade e de civilidade
90

.‖ 
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Os ideais predominantes no nascimento da República brasileira, a busca do 

refinamento, da civilização, do progresso, da higiene e da modernidade, fizeram-se presentes 

nas cidades do café, cujos referenciais eram a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Franca 

e Ribeirão Preto fizeram de seus centros urbanos loci privilegiados dessa investida.  

Nesse contexto que abrange, grosso modo, toda a Primeira República, observamos as 

várias intervenções no centro da cidade, vitrines do progresso a ser estampado: os casarões, os 

boulevares, as posturas dizendo como e quem poderia morar na região central; os prédios 

monumentos, ícones do progresso: teatros construídos com o intuito de mostrar o grau de 

civilização, atualizando a elite das novidades do mundo da arte. Sem falar da chegada do 

telefone, da bicicleta, do automóvel,  da fotografia  e do mais intrigante de todos esses objetos 

da modernidade, as “vistas” em movimento, o cinema. 

O cinema, que em seu começo não nasceu como arte e muito menos para a elite, ao 

chegar às cidades do café foi veiculado em circos, confeitarias e nos teatros da cidade, até a 

constituição de suas salas próprias, o que só ocorrerá na metade da primeira década do século 

XX. Nessas cidades, era novidade pelo seu aparato técnico e seu caráter de entretenimento 

moderno e esse aspecto atraiu um público curioso e mobilizou coronéis, citadinos e 

imigrantes não só para o consumo do cinema, como também a exibir e comercializar suas 

―vistas animadas‖. 

A cidade era o local ideal para essa investida muito embora em Ribeirão Preto 

existam registros de que a novidade foi expandida para as fazendas dos endinheirados 

cafeicultores. Segundo Rubem Cione, a família Prado foi pioneira na época por trazer o 

cinema para a cidade, diretamente da França, fazendo-o funcionar com eletricidade da própria 

fazenda
91

.  A elite que vivia nessas cidades possuía muitos recursos, era viajada e tinha o 

desejo de trazer para suas cidades tudo que representasse o novo, o moderno, o atual.  

 Em Franca não temos registros de nenhum fazendeiro ter montado cinema em suas 

fazendas, porém é dessa cidade o registro de um produtor que teria produzido um filme no 

ano de 1903. Cidades que nem bem tinham se urbanizado, já se projetavam como 

consumidoras e produtoras de novidades. 

O cinema não foi apenas por excelência o grande espetáculo do século passado; foi 

também, desde que nasceu, uma forma de entretenimento essencialmente urbana e deve muito 

de sua natureza ao desenvolvimento da cidade. Criado no auge da metrópole moderna, o 

cinema necessitava, de pronto, tanto de seu aparato industrial quanto de seu adensamento, por 

ser uma arte de reprodução e de massa.  
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A partir de então a cidade passou a ser, sem dúvida, um dos elementos mais 

filmados pelo cinema, tendo o seu desenvolvimento acompanhado de perto pela 

sétima arte: começando pela indústria Lumière em Lyon e pela estação de trem de A 

chegada de um trem a Ciotat (2), primeiro filme da História, exibido no Grand Café 

de Paris, os primeiros estúdios passaram a se instalar nas periferias das metrópoles.
 

92
 

 

No decorrer do trabalho apresentaremos as cidades do café como loci privilegiado 

dessa novidade que ocorre no mundo europeu e americano e chega rapidamente ao Brasil. As 

cidades de Franca e de Ribeirão Preto vivenciam esse experimento na década de noventa do 

século XIX e início do século XX.  

A conjuntura social e econômica tanto de Franca quanto de Ribeirão Preto, cidades 

compostas por uma elite que fazia de tudo para embelezar a cidade e civilizar seus citadinos, 

imbuídas com a ideologia do progresso e em sintonia com os grandes centros do país devido à 

economia cafeeira, favoreceram o desenvolvimento do comércio de entretenimento. 

Os homens do café, vários ambulantes que vieram para as cidades do café e os 

imigrantes que viviam nos centros da cidade envolvidos com atividades urbanas, percebendo 

as possibilidades de investir no aparelho de projeção, viram no cinema um símbolo de 

modernidade, uma possibilidade de projetar nessas cidades o fascínio que conheciam nos 

grandes centros urbanos do país na época.  

O jornal ―O Diário da Manhã de Ribeirão Preto‖, noticia o pedido do Sr. Francisco 

de Toledo Malta, ex-secretário da fazenda de Campos Salles, que pretendia obter um 

cinematógrafo com o objetivo de ―explorar fitas nacionais, especialmente deste Estado, tendo 

para isso um excelente operador, fazendo propaganda da nossa vida intelectual, indústria e 

agrícola, tanto aqui como na Europa.‖
93

 

 Além do comércio, muitos cafeicultores não tardaram a ver o cinema como um 

mecanismo importante de divulgação de suas fazendas. Vicente de Paula Araújo menciona as 

fitas exibidas no dia 8 de agosto de 1910, no Teatro Cassino, em São Paulo, de conteúdo 

voltado exclusivamente para o café, que teriam feito enorme sucesso. Os filmes veiculados 

foram: 

A Caminho da Fazenda de Café, Uma Lavoura Antiga de Café, Família de Colonos 

Africanos em uma Fazenda, Como se Planta o Café, O Florescimento dos Cafeeiros, 

Colheita de Café e Preparo dos Terreiros, Lavagem e Secagem dos Cafés, Embarque 

de Café no Interior, A Ultima Geada em São Paulo e seus Efeitos, Torrando, Pilando 

e Coando Café, etc.
94
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As potencialidades do cinema foram bem aproveitadas nessa Belle Èpoque Caipira, 

gerando várias encomendas aos produtores no período para realização de fitas voltadas para 

plantações, sede das fazendas, imagem dos colonos e festividades dos coronéis e seus 

familiares. 

Nas duas cidades existem, referências de dois produtores de cinema, fugindo à regra  

observada por José Inácio de Melo Souza sobre o cinema desenvolvido no Brasil, pois o 

comum para o período seria o comércio da exibição, realizado por tantos ambulantes que 

naquele período estavam espalhados pelo país, levando a novidade para as mais distantes 

cidades.  

Encontramos, nas cidades do café, os nossos inusitados: Aristides Motta, na cidade 

de Ribeirão Preto e José Pires Monteiro, na cidade de Franca. Esses dois personagens, já na 

primeira década do século XX, vão montar suas empresas de cinema, com a tarefa de não 

apenas exibir, mas também produzir as vistas animadas, a fim de comercializar nas 

localidades e na região ou até mesmo no exterior. 

Então, antes de mostramos a história das ―cidades do café‖, as ideias vigentes na 

sociedade da época, e o conceito de Belle Èpoque Caipira que, de certa maneira, explicam as 

mudanças sociais e arquitetônicas que viviam essas cidades, falaremos um pouco desses 

primeiros ―empresários‖ do cinema: José Pires Monteiro e Aristides Motta, figuras 

importantes no cenário das cidades do café, quando começaram a exibir fitas e a desenvolver 

o cinema nessas cidades. 

Ressaltando as ambiguidades presentes na Belle Èpoque Caipira, nas cidades de 

Franca e de Ribeirão Preto, o cinema conviveu com o Moçambique, a Cavalhadas, os festejos 

carnavalescos, os espetáculos de variedades, até mesmo como parte das exibições das festas 

mais tradicionais. O novo veículo era utilizado como grande atração, normalmente para o 

encerramento dos espetáculos e, sorrateiramente, com o passar dos anos, projeta-se como 

atração preponderante. 

 

1.4 Os Inusitados 

 

As cidades do nordeste paulista não ficaram distantes de vivenciar as experiências da 

vida moderna. Em Franca e Ribeirão Preto, dois produtores surgem deste cenário, 

contrariando o mais comum no período, o comércio da exibição. Esses personagens 

arriscaram-se na constituição de suas ―empresas‖ de cinema. Nos anos 10 do século XX, 

Aristides Motta em Ribeirão Preto e José Pires em Franca tornaram-se ―os inusitados‖, 
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homens envolvidos com o mundo do entretenimento e tecnologia que desenvolveram em suas 

cidades um comércio de abastecimento local e regional, inclusive com objetivos de ampliar a 

atuação para além do Estado de São Paulo. 

 

1.4.1 Aristides Motta 

 

Aristides Ferreira da Motta nasceu na cidade de Resende-RJ, no ano de 1880, filho 

de Antônio Pinto da Motta e Antônia Ferreira da Motta. Faleceu em Ribeirão Preto, no dia 18 

de janeiro de 1942
95

. Filho de imigrantes portugueses, chegou ainda criança na cidade, por 

volta de 1886. Aristides fez história na cidade, envolvido com fotografia desde o início da 

década de 10 e foi um personagem muito importante da cena cultural de Ribeirão Preto. 

Em estudo sobre a história da fotografia em Ribeirão Preto consta que Aristides teve 

uma atuação bem expressiva. Seu primeiro registro como fotógrafo aparece em 1909, quando,  

fotografou a chegada do 1º Bispo de Ribeirão Preto. Teria se estabelecido na Rua Álvares 

Cabral, nº. 24, no centro da cidade.  

Na documentação do arquivo, mais precisamente nos róis de lançamento do imposto 

de indústria e profissões da cidade de Ribeirão Preto, Aristides Motta consta como fotógrafo 

no período de 1910 a 1941
96

, porém tais datas contradizem a atuação do fotógrafo que já 

trabalhava na profissão antes dos anos 10. 

Além de atuar como fotógrafo, Aristides Motta envolveu-se em outras atividades 

ligadas à cena cultural da cidade, principalmente na área de espetáculos e cinematografia. No 

Paris Théâtre, foi operador do cinema, desenhista e aquarelista dos cartazes e fazia também os 

reclames para as projeções
97

. Aliás, seguindo a rota de muitos produtores de filmes no Brasil, 
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grande parte deles veio das atividades da fotografia ou intercalavam os estúdios fotográficos 

com a produção de filmes. 

Na nota emitida por seu estúdio, além da propaganda sobre seus clichês fotográficos, 

encontramos uma nota sobre a ―Cinematographia‖ em que constava:― Films‖,  reclames, 

positivos em cores. Opera-se com quaisquer aparelhos, inclusive ―Pathé Fréres‖, e 

“Gaumont”. Além de apresentar-se como operador do Paris e Bijou-Theatre desta cidade. 

 

Imagem: 02- Fonte: Nota fiscal Atelier Aristides- 1913 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto( APHRP). 
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Com prestígio e um estúdio estabelecido no centro da cidade, Aristides foi em busca 

de apoio institucional para montar sua empresa de cinema. A ideia era produzir propagandas 

da cidade de Ribeirão Preto para o exterior, destacando os feitos da terra. Essa notícia agradou 

e muito a imprensa da época, tanto que o jornal O Diário da Manhã, de 15 de janeiro de 1910, 

comemora a iniciativa de Aristides: 

Servir se dessa maravilha que se chama cinematographo no seu projeto de 

propaganda, confeccionando, o próprio Aristides Mota, os respectivos films com 

aquele ―sovoir-faire‖ que lhe é peculiar nas suas concepções artísticas, e montar uma 

fábrica de films.  

É incontestavelmente mais um importante passo que Ribeirão Preto vae dar na senda 

do progresso e a realizar-se a estupenda ideia, é o caso de felicitarmo-nos por isso
98

. 

 

O entusiasmo toma conta da imprensa com a notícia de que possivelmente uma 

empresa poderia tomar vistas da cidade, levando ao delírio os jornalistas que comparam essa 

atitude a ―um importante passo que Ribeirão Preto vae dar na senda do progresso‖.   

Uma vez obtido o apoio da imprensa, aproxima-se do poder público. Para a 

finalização da empreitada, Aristides recorre à Câmara Municipal da cidade  para a realização 

do projeto e uma Ata da Câmara, em 1910, aponta para essa investida. Segundo a Ata da 

Sessão da Câmara Municipal, do dia 17 de janeiro de 1910, no requerimento de instalação de 

sua empresa constava o seguinte:  

Sr Aristides Motta, dizendo que inventou uma machina para tirar fitas 

cinematográficas animadas, e que pretende fundar nesta cidade uma fabrica destas 

fitas, a primeira desse gênero em nosso paiz, pede um auxilio de 2.500$000(dois 

contos e quinhentos mil réis),para esse fim
99

.   

 

Na ocasião, o seu pedido foi negado, mas a Câmara concedeu isenção de impostos 

caso a fábrica fosse montada. Após um ano, o apoio foi negado até mesmo para a isenção de 

impostos. Porém, vemos na documentação de falência que, mesmo não tendo apoio público,  

recebeu ajuda financeira para sua empreitada e muitos acionistas não só de Ribeirão Preto, 

mas também de São Paulo, aparecem como financiadores da empresa de cinema Odeon. 

Entre os credores registramos o nome do coronel Francisco Schmidt e do empresário 

de cinema Jácomo Rosário Staffa, (Staffa, ao lado de Serrador, foi uma das figuras mais 

expressivas do comércio de cinema no período e um dos maiores desafetos de Serrador) 

figura poderosa no circuito do cinema naquele contexto. Segundo Araújo, os dois 
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empresários, Staffa e Serrador, tiveram na justiça as maiores desavenças na história dos 

direitos de exclusividade cinematográfica no Brasil
100

. 

Consta que no ano de 1912, Staffa, que era representante no Brasil da Internazionale 

Film Vertillo, de Franckfo Francisco, entrou na justiça contra Serrador, requerendo a busca e 

apreensão da fita chamada ―Dama da Serpente‖, que ―ia ser exibida no Bijou-Theatre e, como 

representante da fábrica, tinha direitos autorais sobre a fita aludida‖
101

. 

Diante dos documentos exibidos, o Dr. Leite decretou a busca. Ao dar início à 

diligencia, o Sr. Francisco Serrador, como representante da Cia. Cinematográfica 

Brasileira, declarou ter sido a fita aludida adquirida na Europa pelo seu 

representante, tendo sido a mesma exibida nesta Capital, nos cinemas da Cia.
102

 

 

Serrador alega que a fita citada não poderia ser exibida para as autoridades por ter 

sido despachada para Ribeirão Preto e que ele, Serrador, estaria esperando outra cópia que 

viria do Rio de Janeiro. Atesta-se, assim, a influência da cidade de Ribeirão Preto na disputa 

pelo mercado de distribuição, devido ao crescimento tanto das salas de cinema quanto do 

público
103

. 

Nas terras do café também ocorriam os embates comerciais entre os exibidores mais 

expressivos da cidade, o que era um prato cheio para imprensa, que assim teriam notícias para 

vender. Logo que a Empresa Luiz Junqueira & Cia adquiriu o Cine Theatro Bijou e o Paris 

Theatre, firmou contrato com a Companhia Cinematográfica Brasileira, de Francisco 

Serrador, destacando a propaganda que teria a ―finalidade de obter os mesmos filmes que 

passavam nos principais cinemas de São Paulo: os cinemas Radium, Bijou e Irís
104

‖. Era 

interessante para Empresa L. Junqueira colocar esse destaque na noticia como forma de 

propaganda, alertando o público que este assistiria aos mesmos espetáculos que estavam 

sendo exibidos em São Paulo, em seus melhores e mais badalados cinemas.  

Ocorre que em Ribeirão Preto, o empresário e ―rei da noite‖, François Cassoulet, que 

naquele período administrava o Teatro Carlos Gomes, não fica nada satisfeito com essa 

comunicação e, no mesmo jornal, do dia 12 de outubro de 1911, desmente a nota do Cine 

Paris, comunicando que, por questão de exclusividade com a Companhia Cinematográfica 

Brasileira, as novidades deviam ser apresentadas primeiro em seus cinemas. A nota afirma o 
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seguinte: ―as novidades do Radium e Iris de São Paulo são primeiramente exhibidas neste 

cinema e depois, por ordem telegráfica da Companhia Cinematográfica na cidade‖
105

. 

Essa batalha demonstrava quais as casas de cinema antecipavam-se em trazer as 

últimas novidades e que havia um público para usufruir de tudo isso: ―a concorrência entre os 

cinemas estimulava o crescimento do público e do comércio cinematográfico na cidade‖ 
106

. 

O desfecho dessa situação pode ser pensado a partir da nota publicada em 21 de 

junho de 1912, quando o Paris Theatre passou a ser administrado pela Empresa dos Srs. 

Castro& Cia, que mantinha o contrato com a Cia. Cinematographica Brasileira, garantindo a 

exibição das últimas novidades
107

. 

O comércio de cinema crescia afirmando a cidade como polo de atração regional e a 

imprensa auxiliava com seu discurso de enaltecimento das autoridades, dos beneméritos 

locais, do progresso, da tecnologia, do consumo, dos edifícios urbanos, de tudo que 

representasse a concretização de uma cidade moderna e o cinema era um desses símbolos. 

Era comum a imprensa atribuir à experiência dessas ―empresas de cinema‖, o caráter 

único, exclusivo, ou de primeira do gênero nesse país. Foi assim que aconteceu com a 

empresa de José Pires em Franca e Aristides Motta em Ribeirão Preto.  

O ano de 1910 foi vibrante para cidade de Ribeirão Preto. Verificamos um ―boom‖ 

de desenvolvimento e reformas. Nesse aspecto, o mundo do entretenimento também se 

expandia e o cinema não ficou atrás. Este foi o período de sedimentação de várias salas de 

cinema na cidade.  

Encontramos um registro de outro exibidor, Sr. Adolpho Paixão, cogitando 

investimento e isenção de impostos para instalação de cinemas-reclames. Na Ata da Sessão 

consta que: ―Sr. Adolpho Paixão pedindo privilegio por vinte anos para instalar em diversos 

logares nesta cidade cinemas-reclames com o fim de exibir fitas com anúncios‖ 
108

. Não 

sabemos como foi o desdobramento desse pedido. 

Segundo as informações de José Inácio, o capital para abertura de cinemas no Rio de 

Janeiro variava de 5 a 10 contos de réis para os locais menos valorizados e de 10 a 30 contos 

para os melhores espaços. Em São Paulo, embora a maioria dos exibidores preferisse escapar 

do imposto estadual de 10% sobre o capital declarado para o registro da empresa na Junta 

Comercial, os pedidos para exploração dos cinematógrafos eram feitos diretamente à 
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prefeitura, sendo o número de oito em 1908, e 17 em 1909. Com um capital de 5 a 10 contos 

podia-se abrir uma pequena sala. Souza cita outras cidades do interior como 

Pindamonhangaba, Santos e Agudos que se mantiveram nesse mesmo patamar de 

investimento
109

. 

Outra característica, tanto dessas cidades de São Paulo quanto das cidades do café, 

foi que a maioria das iniciativas para montar um cinema tinha como perspectiva um retorno 

financeiro rápido. Com essa característica ―tais empreendimentos ocorriam em várias partes 

do estado, dando uma certa volatilidade ao mercado exibidor, cujos cinemas abriam, 

fechavam ou passavam de mão em mão com certa frequência.‖
110

 

A mudança de dono dos estabelecimentos de cinema era constante, na mesma 

proporção de suas aberturas. Meses depois, podíamos ver a reinauguração de determinados 

cinemas com outros nomes ou sob nova direção. O ―Bijou Theatre,” inaugurado por 

Cassoulet em 24 de abril de 1909, considerado pela imprensa da época como um ―moderno 

theatrinho da Praça XV à altura do bom gosto e dos foros de gente civilizada‖
111

, no ano de 

1910 foi adquirido pela empresa Luiz Junqueira &, Companhia. Esse é só um dos constantes 

casos no período. O período mais frequente dessa atividade foram as duas primeiras décadas 

do século XX. 

 No caso Aristides Motta, ele esteve em plena atividade, tanto na área da fotografia 

quanto do cinema. Envolvido com o mundo do entretenimento em 1913, foi gerente da casa 

de espetáculos ―Politeama‖, de propriedade de Evaristo Silva & Cia. Nesta época, a grande 

figura dos espetáculos e entretenimento da cidade era o francês Francisco Cassoulet, com 

quem Aristides Motta viria a ter algum contato profissional
112

.  

Entre os anos de 1910 e 1920, há várias referências da atuação de Aristides Motta 

entre as imagens encomendadas pelas autoridades e pessoas comuns: fotografou as 

solenidades de inauguração da herma do Barão do Rio Branco em 1913; a inauguração do 

novo prédio da Legião Brasileira; a inauguração do Paço Municipal em 1917; e a grande 

enchente do Ribeirão Preto, ocorrida no dia 07 de março de 1927
113

. Tais fotografias 

registram a história urbana da cidade. 

Ainda no ano de 1913, montou um luxuoso ateliê fotográfico intitulado, ―Aristides: 

photographia, cinematographia e gravura‖, com exposição permanente, à Rua Amador Bueno 
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68, segundo as informações do ―Almanach Illustrado‖ de Ribeirão Preto, 1913. Esse foi um 

período fértil de produção visto que ele tornou- se requisitado para fotografar desde os 

bacharéis da cidade até a famosa artista, Clara Della Guardia e fazer o clichê do ―Teatro 

Carlos Gomes‖. 

 

Imagem 03: Fonte: Almanach de 1913. 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 
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Em um trabalho inédito sobre a história da fotografia na cidade de Ribeirão Preto e 

atuação dos fotógrafos profissionais no contexto da Belle Èpoque Caipira, Higina Marques 

analisou o perfil da fotografia de Aristides Motta, a ligação do mesmo com a elite da época e 

sua possível relação com outros centros urbanos na Capital Federal e em Londres.  De acordo 

com a nota do ―Grande Atelier Aristides”: ―em um quadro a parte, notamos a seguinte 

informação ―Especialidade em fotografias artísticas. Correspondente artístico da ―Lloyd‘s 

Publishing  Co‘- Londres, da Ilustração Paulista- S.Paulo e Fon-Fon-Rio‖.
114

 

O Cartaz do Grande Atelier Aristides, além de incluir sua especialidade em 

fotografia artística, trazia em letras destacadas sua experiência na ―Cinematographia‖: 

Grande Atelier Aristides 

Photographia, Cinematographia e Gravuras. 

Trabalhos de arte. 

Especialidade em fotografias artísticas. 

Trabalhos em todos os processos modernos, ampliação a negro e em cores, 

reproduções, microphotographia, raios X, retratos ao platino e bromuro, inalteráveis 

e de luxo, sobre tecido, vidro, porcelana, etc. 

Exposição Permanente
115

. 

 

Higina Marques localizou um registro da Revista ―Careta‖, do ano de 1922, quando 

da visita do presidente Epitácio Pessoa à Companhia Brazileira Electro Mettalurgica de 

Ribeirão Preto, com dez fotografias que, de acordo com seus atributos formais, poderiam ser 

de autoria de Aristides Motta. O mesmo registro aparece na Revista ―Fon Fon‖ que 

acrescentou 20 fotografias sobre o mesmo acontecimento; no entanto a pesquisadora observou 

que nenhuma das revistas registrou a autoria das fotos.  

Por outro aspecto, em relação ao cinema, localizamos um filme sobre a visita de 

Epitácio Pessoa à Ribeirão Preto, produzido por Alberto Botelho, feito pela Companhia 

Carioca Filmes. Trata-se de um curta-metragem/silencioso/não ficção. O registro é do ano de 

1921, segundo os dados da Cinemateca Brasileira
116

. 

Preferido dentre os fotógrafos naquele momento, Aristides recebeu encomenda de 

fotografar a capa da revista Ribeirão Preto Illustrado, do Diretor Breno Gusmão, Anno I, de 

29 de agosto de 1915. Nesta publicação, Aristides Motta figura como o autor do retrato da 

                                                           
114

 MARQUES, Higina Teixeira. Da fotografia na Cidade a cidade na fotografia: Ribeirão (1891-1923) . Tese  

de Doutorado apresentada à faculdade de  Ciências  Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista ( 

UNESP/Franca) 2015, p.26.  Muitas das fotografias de Aristides registravam eventos, como a inauguração do 

coreto, monumentos e festas religiosas, ambos na Praça XV. ―Acreditamos que tais registros sugerem a 

importância destes locais como espaços públicos de sociabilidade, mesmo que rigidamente controlados por 

códigos de condutas. Boa parte das fotografias, especialmente as de autoria de Aristides Motta, estão em formato 

postal, indicando, ainda, a produção destas imagens para comercializar e, consequentemente circular‖. p . 127. 
115

 Nota emitida em 09/10/1913 pela Photographia Aristides Motta. Arquivo Público e Histórico Ribeirão Preto. 
116

 Censo Cinematográfico Brasileiro. Cinemateca Brasileira. <http://www.cinemateca.com.br/>. Acesso em 

22 de maio de 2013. 

 

http://www.cinemateca.com.br/


56 

 

  

Senhorita Mathilde Xavier, fotografia esta que ocupou o espaço da capa da revista e que 

demonstra como Aristides sabia utilizar a imagem como propaganda.  Aliás, até mesmo sua 

produção fílmica aponta para esse aspecto, pois, como vimos acima, a perspectiva de sua 

empresa de cinema era divulgar vistas comerciais da cidade de Ribeirão Preto. 

O fato de Aristides investir comercialmente na propaganda do cinema e da fotografia 

indica que havia um público disposto a consumir e a pagar por essas novidades. A trajetória 

de Aristides – sua atuação profissional na cidade –  foi permeada pela fotografia e o mundo do 

entretenimento
117

 e esse aspecto nos interessa.  

Nas cidades do café, a diversificação do lazer intensificou-se, sobretudo com a 

expansão da luz elétrica, quando o dia tornou-se mais longo e as atividades de lazer podiam 

tranquilamente estender-se para o anoitecer.  A partir de 1908, as casas, tanto as específicas 

voltadas para o entretenimento, como os Cassinos e Teatros, multiplicavam-se. Os cinemas 

também foram tomando conta da área central da cidade e outros espaços surgiram no entorno: 

restaurantes, confeitarias e cafés.  

Essa multiplicação de oportunidades atraiu para o meio urbano não só os fotógrafos, 

mas também músicos e os já conhecidos ambulantes de cinema, encorajando quem já estava 

habituado com a fotografia a expandir sua atuação para o cinema, tanto no ramo da exibição 

como na produção, como foi o caso de Aristides Motta. 

O arquivo do censo cinematográfico brasileiro da Cinemateca Brasileira registrou um 

filme feito por Aristides Motta em 1911; a ficha do filme informa que o filme foi encomenda 

da Igreja de Ribeirão Preto e o título era bem simples: ―Saída da Missa da Igreja Matriz de 

Ribeirão Preto‖, categoria: curta- metragem/ silencioso/ não ficção, material original 35 mm, 

BP,16q. Gênero: documentário, operador: Aristides Motta
118

. A materialidade não existe 

mais, porém o registro do filme apresenta um aspecto comum aos filmes produzidos no 

período: o gênero documentário.  

Outro dado interessante sobre o filme é a encomenda feita pela Igreja e aí a 

ambiguidade se localiza: a igreja, instituição tradicional, rende-se ao cinema para registrar 
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suas atividades. Assim como o registro da fotografia imortalizava os feitos das instituições, 

agora os tempos eram dos cinemas e, nesse período, tanto nas cidades do café como nos 

grandes centros urbanos do país, instituições, homens públicos e famílias enriquecidas, 

buscaram o trabalho dos produtores de cinema para registrar seja a propaganda de uma 

empresa, de uma fazenda, um filme de um acontecimento familiar, festas, aniversários, pic 

nic, batizado, ou até mesmo a missa, como foi o caso da Igreja Matriz em Ribeirão Preto. 

Acreditamos que seja de Aristides o filme registrado no Censo Cinematográfico 

brasileiro da Cinemateca Brasileira
119

, intitulado ―Festas em Honra do Bispo D. Alberto em 

Ribeirão Preto‖, filme produzido em 1909. Trata-se de um curta-metragem/silencioso, gênero 

documentário, que contém cenas da figura de Alberto, o bispo da época. Essa possibilidade 

está configurada na identificação de Aristides Motta como o fotógrafo daquela ocasião
120

 e 

porque já dominava as técnicas de produção de imagens por trabalhar no cinema ―Bijou-

Theatre‖ e ―Paris Theatre‖ de Ribeirão Preto. Na ficha da Cinemateca, contudo, não consta o 

nome do produtor. 

O filme está registrado como desaparecido. Logo, analisar a história desses 

inusitados é uma tarefa árdua; é o mesmo que buscar a construção de uma história feita pelas 

entrelinhas, em uma situação precária, mas vamos seguir. Se não temos os filmes, temos os 

parcos documentos e o registro da imprensa, que na costura com as fotografias do período, 

com um contrato, uma nota de prestação de serviço ou os documentos de falência dos 

cinemas da cidade, ajudam a compor o enredo. As notícias sobre o aparato técnico e o mundo 

do entretenimento tornaram-se assuntos prediletos dos periódicos do período. 

Na história da atuação de Aristides na cidade de Ribeirão Preto é recorrente dizer que 

ele chegou a comercializar seus filmes com o Uruguai, porém não encontramos documentos 

que fortalecesse essa afirmativa, mas é certo que possuía uma empresa de cinema. 

No dia 14 de julho de 1914, Aristides inaugura o Cinema Odeon, uma nova casa de 

espetáculos. O registro que consta também no jornal de Franca indica que ―Durante seis 

meses, Aristides Motta efetuou obras de adaptação no prédio, construindo palco cênico, 

pavilhão para orquestra, bilheterias, charutaria, etc. Tratou de equipar e mobiliar o prédio com 

instalações cinematográficas, um dínamo elétrico, mesas, cadeiras, poltronas, etc‖
121

.   
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Esse cinema era completo em termos de atrativos, pois junto ao salão foram 

preparados outros ambientes, tais como bar, charutaria, barbeiro e lustrador de calçados, um 

combo de atividades que configurava um cinema completo e lembrava muito o teatro de 

variedades. 

A imprensa local trouxe um anúncio descrevendo o luxuoso interior do cinema: 

 

A disposição geral de todos os departamentos da nova casa de diversões, a 

decoração verdadeiramente artística, o mobiliário luxuoso, a excelente orchestra, a 

iluminação profusa e as exibições cinematográficas, tudo foi considerado de uma 

perfeição irreprehensivel e foi objeto dos mais rasgados elogios do seu operoso e 

inteligente empresário Sr. Aristides Motta.
122

 

  

A inauguração suntuosa realizada no dia 26 de agosto de 1914 abriu as portas do 

cinema para os operários e as classes pobres gratuitamente, talvez num intuito de fazer dessa 

ação mais um marketing pessoal, uma vez que era especialista nisto. O jornal A Cidade de 27 

de agosto vai trabalhar esse acontecimento:  

O Sr. Aristides Motta, empresário do theatro Odeon, fez hontem abrir, gratuitamente 

ao operariado e as classes pobres em geral, que luctam com as adversidades do 

momento, as portas das galerias do seu importante cinema. Ao que nos consta é a 

primeira vez que um empresário teatral realisa esse surto de generosidade para com 

os infelizes da vida.
123

 

 

Em um novo registro da empresa de Aristides temos também o registro da exibição 

do filme produzido pelo próprio Cinema Odeon: ―Hoje será ali exhibido o importantíssimo 

―film‖, indústria do próprio Odeon: A Catastrophe da Mogyana, ou o encontro de trens a dois 

de novembro trabalho muito emocionante‖
124

. 

A produção de filmes no período era difícil devido ao alto custo. No momento em 

que montou sua empresa de cinema, Aristides já convivia com os acontecimentos externos a 

Primeira Guerra Mundial que afetaram a economia cafeeira.   Esse impacto foi sentido nas 

terras do café, onde ocorreu um recuo do desenvolvimento que se seguia desde os anos 10. O 

reflexo da crise veio a se manifestar com mais força no ano de 1915, porém, no fim de 1914 

isso já se anunciava. Neste ano encontramos o registro da falência do Cinema Odeon, de 

propriedade de Aristides que é explicada pelo próprio Aristides em um documento
125

.  

Na demonstração de ativo e passivo da firma de Aristides temos uma ideia da 

infraestrutura que seu estabelecimento possuía: 36 dúzias de cadeiras, um dínamo elétrico e 

                                                           
122

 A Cidade, 15/07/1914, p.2. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 
123

 A Cidade, 27/08/ 1914, p .1. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 
124

A Cidade, 27 /08/1914, p .1. Arquivo Público  e Histórico de Ribeirão Preto. 
125

 Livro de Autuação da Massa de Falência de Aristides Motta, folha 3. Arquivo Público e Histórico de 

Ribeirão Preto. Neste documento, Aristides Motta explica que o motivo de sua falência seria a crise financeira, 

motivada pelos reflexos da guerra. p.2. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 



59 

 

  

―pertences‖, 6 ventiladores, instalação cinematográfica, instalação elétrica, bancos, tapeçarias 

e vários objetos mais
126

. 

Imagem 04:  Demosntração do Activo e Passivo da Firma de  Aristides Motta- 1914 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

 

 

O documento citado traz, ainda, uma enorme relação de credores que Aristides teria 

de restituir. Entre eles estão, como já foi citado, vários homens ligados à cafeicultura. 
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Destacamos aqui, além do coronel Francisco Smidht, o produtor de Cinema J.R Staffa e a 

Companhia Força e Luz, investidores de Ribeirão Preto e de São Paulo: 

 

Imagem 05:  Relação de credores de Aristides Motta- 1914 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

Sobre as crises cíclicas do café, José Evaldo de Mello Doin avalia que o impacto da 

Primeira Grande Guerra não chegou a ser tão intenso, pois governo e a ―coronelada‖ sempre 

davam um jeito de escapar do caos completo, ao menos nas três primeiras décadas do século, 

devido às políticas de proteção do café: 
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Mesmo passando pelas tempestades de verão de dois Funding Schemes e pela 

borrasca, ou melhor, como o matuto do interior piratiningano, Tromba d’água da 

Grande Guerra, o rei do café seguia impávido ladrilhando as cidades outrora 

semeadas, de São Paulo, trazendo a eletricidade, o telefone, os tecidos finos, o petit 

pavée, os bulevares, os palacetes, o automóvel, o aeroplano, os imigrantes, o 

italiano, o progresso, o poundre de riz, o cinematographo, todo o aparato dos 

sapadores que se adiantavam à sociedade de massas e de consumo que se avizinhava 

com sua constelação de fantasmagorias
127

. 

 

O estudo de Luciana Suarez Lopes sobre as principais fontes de renda e as principais 

despesas do município de Ribeirão Preto de 1911 até 1930 indica que o impacto da 

diminuição da exportação de café sobre a arrecadação de impostos em Ribeirão Preto foi 

menor do que o impacto da Primeira Guerra no mercado internacional de café. Enquanto a 

guerra provocou uma queda de 55,52% nas exportações de café brasileiras, o recolhimento de 

impostos do município de Ribeirão Preto caiu 26,90%. O fato é que nem a crise que se 

sucedeu foi capaz de atingir totalmente a economia cafeeira e a cidade de Ribeirão Preto 

segue no processo de recuperação financeira. 

Ainda no ano de 1915, recuperado do processo de falência de sua empresa de 

cinema, Aristides continua com sua profissão de fotógrafo mantendo seu estabelecimento no 

centro da cidade de Ribeirão Preto. Diversificando sua atuação no mundo do entretenimento, 

ele vai transitar também pelo teatro. Além de administrador, montou uma companhia teatral e 

pelo que consta manteve-se na figura de exibidor. Pelas mãos de Aristides Motta, o antigo 

Cinema Odeon reabre suas portas, como Cinema Familiar.  

O nome Cinema Familiar tem relação direta com as transformações do cinema no 

âmbito nacional. Desde os anos 10, com os ―film‘s d‘arte‖, a ideia era atrair para o cinema 

um público mais seleto e familiar; o nome do cinema fortalece esse objetivo. Na primeira 

década do século XX, dois cinemas, o do Teatro Carlos Gomes e o Paris Theatre,  

destacaram-se em Ribeirão Preto, tanto pela frequência do público como por proporcionar um 

ambiente higiênico e próprio para diversões familiares, dentro dos moldes ―civilizados‖. 

O Cinema Familiar de Aristides ainda teve um diferencial: instalado com dois 

―esplendidos ventiladores, o ambiente torna-se mais arejado e confortável‖ 
128

. Segundo Ana 

Carolina Francisco, a existência deste cinema foi efêmera e o último anúncio do cinema 

familiar foi dia 23 de maio de 1915
129

. 

O cinema, novidade muito consumida no período, começou a ser projetado em 

outros espaços, agora não só nas salas fixas que cresciam a cada dia na cidade, mas nas 
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confeitarias, fato que auxiliou ainda mais o acesso e a popularização, atraindo o público para 

esses estabelecimentos. Consta que a Confeitaria do Sr. Adelino Lourenço, situada no 

começo da Rua General Osório, também possuía um cinematógrafo. Segundo a nota, 

―Bastava um freguês tomar um café de uns 100 réis e já tinha o ingresso garantido‖
130

. 

A imprensa segue noticiando cada atividade desempenhada por Aristides, apostando 

e dando votos de prosperidade para sua empresa e fortalecendo nossa tese de que, além de 

destacado fotógrafo, Aristides era uma personalidade muito prestigiada em Ribeirão Preto, 

circulando junto a artistas, políticos, fazendeiros, produtores e exibidores de cinema.  

 

GREMIO DRAMATICO THEATRO CARLOS GOMES 

 

O sr . Aristides Motta, afim de estimular a arte dramatica entre nós, esta procurando 

organisar, com elementos locaes, uma companhia, com a qual dará, de quando em 

vez, espectaculos dramaticos. 

Para a execução deste fim ja conta com o auxílio de vários rapazes amantes da arte 

de Thalma aqui residentes sendo que os ensaios terão começo nestes poucos dias. 

Louvamos immensamente a idéia do conhecido empresario e fazemos votos para o 

completo exito de tão elevado testamen.
131

  

 

Como administrador do Theatro Carlos Gomes, Aristides irá envolver-se na 

produção e vinda de diversas companhias para cidade de Ribeirão Preto, fomentando a 

diversificação cultural que, neste caso, significava transitar entre o cinema e o teatro.  Foi por 

meio de Aristides que o Carlos Gomes conseguiu trazer para cidade a concorrida e cara 

―Companhia Italiana de Operetas MARESCA – WEISS‖, no ano de 1916. Por meio da 

propaganda é possível saber que os valores eram elevados e que havia um público consumidor 

para assistir os espetáculos e outro para ser excluído do mesmo. 

 

THEATRO CARLOS GOMES 

   

Empreza - Aristides Motta 

Temporada 1916 - Brevemente! 

Grandioso Acontecimento 

Estréa - Estréa 

-Da-Grande Companhia Italiana de Operetas  

MARESCA - WEISS 

-------- 

TOURNÉE SUL AMERICANA 1916-1917 

ELENCO ARTISTICO DE 90 PESSOAS 

20 PROFESSORES DE ORCHESTRA 

MAESTROS CONCERTADORES E DIRECTORES DE ORCHESTRA 

CAV. ERNESTO MOGAVERO EPIETRO GIAMMARUSTI 

Prima dona: CLARA WEISS 

Soprano comica 

1° Actor: Cav. Guido De Salvi 
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Sopranos: Tina d‘Arco, Olga Silvani, Giulia Berti, Tina del Corona e Maria Vergy 

(caracteristica) 

Tenores: Giuseppe Silvano, Angelo Semini, Ernesto Cappa, Mario Rossi. 

Baritonos: Pietro Maresca, Daducio Angelini e Bassos: A. Barbati, A. Vignoli e A. 

Amendola  (generico) 

30 CORISTAS E CORPO DE BAILE 

(senhoras) 

15 CORISTAS (homens) 

Electricistas, aderecistas, modistas, pontos, machnistas, archivistas, scenographos, 

contra regras, etc. 

Secretario    ENRICO AGLIARDI 

 

REPERTÓRIO 

 

Eva, Geisha, Viuva Alegre, Conde de Luxemburgo, Princeza dos Dollars, Casta 

Suzana, Sonho de Valsa, manobras de Outomno, RAINHA DAS ROSAS, 

SENHORINHA DO CINEMATOGRAPHO ( grande successo) , Da meia noite á 

Lua, os Cavalheiros da Lua, Primavera desfeita, Os saltimbancos, Boccaccio, Os 

granadeiros, A Mascote, Santarella, Fan-Fan, Sinos de Corneville, etc., etc.. 

A estréa dar-se-á com popularissima e grandiosa opereta de Franz Lehar. 

- EUA - 

Preços de assignaturas para 10 recitas: 

Frizas 300$000, Camarotes 1 de frente 300$000, camarotes dos lados 250$000; 

cadeiras numeradas 50$000. 

A lista de assignaturas acha-se a disposição dos interessados na CHARUTARIA 

MACHADO, Praça 15 de Novembro 109.  

Os pedidos de fora podem ser dirigidos a Aristides Motta caixa 27 - R. P. 

Os pagamentos serão feitos 50% no acto da inscripção e o restante 50% no dia da 

estréa da companhia. As assignaturas gosarão de um abatimento de 10%.
132

 

          

Ao analisarmos o valor da companhia de ópera é nítida a diferença de valores entre 

esse tipo de lazer e o cinema. Normalmente, os ingressos de cinema custavam em torno de 

0$500 réis e quando muito de 1$000 a 5$000 mil réis. Já os valores das cadeiras nos 

espetáculos de ópera custavam 50$000 réis e isso dificultava bastante o acesso de um público 

mais popular, evidenciando que a cidade de Ribeirão Preto vivenciava o circuito artístico que 

era transmitido em outros lugares mais abastados. 

A nova empresa de Aristides Motta combinou a promoção da vinda de companhias 

de teatro e cinema no intuito de valorizar sua permanência na administração do Theatro 

Carlos Gomes e de atrair um grande público frequentador. A propaganda seguia no intuito de 

fortalecer essa ideia com seu ―Grandioso espectaculo cinematographico a preços populares.‖ 

THEATRO CARLOS GOMES   

Empresa Arthur Tescaro 

5. Feira 6 de dez de 1917     

Gerente Aristides Motta    

Grandioso espectaculo cinematographico a preços populares. 

Maravilhosos films de grande metragem destacando-se o grandioso film em 10 actos 

- Vingança Diabólica. - Cadeira $500 

Amanhã o maravilhoso drama em oito actos da querida casa Blue Bird: Um Pintor 

sem Escrupulos.
133
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Envolvido com a exibição, Aristides foi responsável pela vinda de várias companhias 

de cinema para a cidade acirrando a concorrência com outros cinemas ali existentes. O ápice 

desse trabalho foi o contrato com a ―Studio Films‖, do genial Carlitos, com o Carlos Gomes. 

Tanto a propaganda quanto o retorno do público foram enormes, demonstrando a sintonia do 

público com as novidades. Neste período, notamos uma preocupação em reforçar a ideia de 

cinema como novidade e atualização, com preços mais acessíveis ao grande público, segundo 

os dizeres da imprensa: ―Os preços serão populares. Os mesmos adoptados na capital‖. 

  

PELOS THEATROS 

CARLOS GOMES 

O COMICO CARLITOS - É hoje que se realisa, no theatro Carlos Gomes, a 

aguardada estréa do atancado comico inglez CARLITO (Cardo Charlot), da 

companhia cinematographica ―Studio Film‖. 

CARLITO está fazendo uma tournée pela América do Sul, tando vindo dos 

principaes theatros europeus. 

Além de outros artistas, vem em companhia do grande actor o comico Dick, cujos 

trabalhos tem sido justamente admirados atravéz das telas cinematographicas. 

CARLITO: faz-se acompanhar de vinte e cinco bons artistas, traz bellos scenarios, 

luxuosa ―Mis-en-scene‖ e excellente orchestra, sob a regencia do maestro José 

Tempesta. 

O programma escolhido para estréa é excellente. 

Serão levados a effeito dois attrahentes actos de variedades, em que tomarão aporte 

os melhores artistas. 

Em seguida será elvada á scena a peça em dois actos, ―Carlito e Dick vão ao café 

concerto‖. 

Os preços serão populares. Os mesmos adoptados na capital.
134

 

   

Com uma temporada na cidade, a companhia Studio Films foi um sucesso. Segundo 

a nota do Jornal A Cidade, os espetáculos concorridos fizeram o teatro abrir duas vezes ao 

dia. A matinê que começava às 14h30min da tarde tinha uma programação diferenciada e pela 

descrição até mais leve e cômica, ―com numeros de acrobacia, cançonetas”. No horário das 

20h00min, ofertava para todos os públicos (desde que pagasse os $500 réis) a possibilidade de 

ver o espetáculo da “applaudida Companhia Internacional de Variedades”: 

    

PELOS THEATROS 

CARLOS GOMES 

Os espectaculos realisados no theatro Carlos Gomes pela applaudida Companhia 

Internacional de Variedades, continuam a attrahir grande concurrencia. 

(...) 

Carlito e Dick, os dois queridos comicos, pelas suas excentricidades, tem feito jús a 

applausos sem numero. 
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Para hoje estão annunciadas duas novas funcções, sendo uma, em ―matinée‖, ás duas 

horas e meia da tarde, e outra, em ―soirée‖, ás vinte horas e meia. 

Na ―matinée‖, além de um bellissimo acto de variedades com numeros de acrobacia, 

cançonetas, etc, será representada a interessante comedia, em duas partes, 

denominada ―carlito e Dick vão ao café concerto‖. 

Na ―soirée‖ será também desempenhado um programma excellente. 

Será levado a scena pela primeira vez, a pantomina de grande apparato, cuja ―Mis-

en-scene‖ e é bellissima, ―como Carlito estreou no ―Studio Film‖ de Londres‖.
135

 

 

As bases de um comércio de entretenimento que se consolidava ficam evidentes 

nessa garantia de contrato que a empresa de Aristides Motta estipulou para as companhias que 

viessem se apresentar na cidade. Mesmo a ―Grande Companhia Dramática de São Paulo‖, 

teria como ―condição primordial para a vinda da companhia, uma assignatura que garanta a 

sua estadia aqui, acha-se aberta para esse fim e com o empresario sr. Aristides Motta, a 

respectiva lista e a preços convidativos.” 

  GRANDE COMPANHIA DRAMATICA SÃO PAULO 

 

É facto resolvido a proxima vinda á esta cidade desta importante companhia 

nacional, que acaba de realisar em São Paulo uma das mais brilhantes temporadas 

artisticas. 

A companhia possue um elenco artistico de primeira ordem e da que faz parte a 

excelsa artista Italia Fausto trabalhará no ―Carlos Gomes‖. 

Entre as peças de grande sucesso e apparato a serem levadas á scena aqui, figuram: 

―La Flambée‖, ―A mulher X‖, ―Virgem Louca‖, ―Perdão que mata‖, ―a caipirinha‖, 

etc. 

Sendo condição primordial para a vinda da companhia, uma assignatura que garanta 

a sua estadia aqui, acha-se aberta para esse fim, e com o empresario sr. Aristides 

Motta, a respectiva lista e a preços convidativos.
136

 

 

Outra evidência do comércio de entretenimento estruturado pela empresa de Motta 

pode ser observada na nota do jornal A Cidade, quando a empresa de Motta levou à justiça 

uma companhia que não teria seguido os padrões de negociação e acabou sendo condenada a 

pagar uma indenização à empresa Motta & Cia do Theatro Carlos Gomes. 

 

SENTENÇA 

O sr. Dr. Mario de Assis Moura, juiz de paz em exercicio, acaba de condemnar a 

―troupe‖ Guanabara que ultimamente trabalhou no theatro Polytheama desta cidade,  

na acção de perdas e damnos que lhe move a empresa Aristides Motta & Cia do 

theatro Carlos Gomes. 

Movendo esta acção, a empresa do referido theatro, justificou cabalmente, pelo seu 

advogado dr. Herculo Mendes, que a troupe ―Guanabara‖ depois de haver proposto e 

passado o contracto para uma serie de espectaculos no Theatro Carlos Gomes, 

deixou de cumpril-o sem justos motivos.
137

 

 

Após rápida parada nas atividades culturais em 1918, devido à gripe espanhola que 

atingiu a cidade, a coluna do jornal dedicada às artes indica: ―hoje, após um longo interrigno 
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imposto pelas promentes circunstancias com o mal que, felizmente, já está extincto, serão de 

par em par reabertas as portas dos  nossos queridos theatros que deliciosas horas nos vão 

proprocionar em compensação pelos terriveis effeitos desse atroz ―mal hespanhol‖
138

. 

A vida cultural novamente reestrutura-se e, segundo informações do jornal Diário de 

Ribeirão, o produtor e ambulante de cinema, o italiano Eugenio C. Kerrigan, teria se instalado 

por um período na cidade de Ribeirão Preto, a fim de montar uma companhia de cinema, no 

ano de 1924. O espaço utilizado para a empreitada era o teatro Carlos Gomes.  

A escola, para formação do elenco com o qual se devera fazer filmagem, por isso 

que os personagens para um filme de Ribeirão Preto, devem ser daqui e não 

importados, como se costuma fazer em matéria de futebol, começara a funcionar, 

disse-nos o Sr. E.C.Kerrigan, na próxima segunda-feira, 10 do corrente, no salão 

superior do Carlos Gomes
139

. 

 

A administração do teatro Carlos Gomes, organizou um espetáculo para que os 

espectadores tivessem conhecimento de como ―se filmam scenas nos grandes atelieres 

estrangeiros e em que representam os adiantados discípulos do Sr. Eugenio C. Kerrigan.‖
140

 

A passagem de Eugenio Kerrigan em Ribeirão foi efêmera, porém arrancou elogios 

da imprensa. Em outra nota sobre a apresentação de uma de suas produções, o espetáculo ― O 

suicídio pela estrichinina‖, que devia  tratar-se de um drama, temos a seguinte nota de O 

Diário da Manhã: 

 As demonstrações de dor, desespero, aflição,antes de ingerir o tóxico fatal, foram 

perfeitas, ao ponto de as lágrimas lhe correrem os olhos  

Os seus gestos, a expressão ora de raiva, ora de terror, o olhar penetrante, os gestos, 

desordenados, o desequilíbrio mental, foram demonstrados de modo que conseguiu 

agradar bastante a assistência (...). 

Enfim, podemos, mais uma vez afirmar que o Sr. Kerrigan é um ensaiador de 

competência e que o Studio Cinematográfico de Ribeirão Preto dispõe de elementos 

capazes para interpretação de um filme de responsabilidade.
141

 

 

Em face da dificuldade de encontrar registros sobre o que ocorreu depois dessas 

apresentações e sobre o sucesso ou não do Estúdio Cinematográfico de Eugenio Kerrigan, não 

temos como afirmar se Kerrigan conseguiu produzir um filme na cidade
142

. 

O mercado do cinema, além do entretenimento, trazia outras demandas de trabalho 

na cidade. As atividades de apoio requeriam o auxílio de outros serviços. Em Ribeirão Preto, 

localizamos o registro do trabalho dos fotógrafos, entre eles estão José Gullaci e seu filho 

Gullaci Junior. Dentre a prestação desses serviços, está a nota fiscal da Photographia Gullaci, 

no ano de 1927, informando que ali se realizavam ―chapas para cinemas‖, além de ―reclames 
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luminosos, trabalhos perfeitos em ampliações a preços mínimos‖. A nota refere-se à 

encomenda de seis imagens para reclame, sendo três da Escola Profissional e três da chegada 

de Fábio Barreto
143

. 

 

                 Imagem 06: Nota fiscal Photographia Gullaci- 1927 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 
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1.4.2 José Pires Monteiro 

 

O cinema expressou a alteração das diversões urbanas. A produção nacional e, nesse 

caso, local, do cinema, neste período, tem na figura do francano José Pires Monteiro um 

instigante personagem na propagação da sétima arte, sendo o pioneiro da cinematografia no 

interior. Ainda no ano de 1903, produziu um filme de vistas da cidade de Franca e de 

Uberaba.  

José Pires é natural de Franca, nasceu dia 12 de junho de 1886, filho de Francisco 

Pires Monteiro e Maria Pires Monteiro e faleceu em 1972 na cidade de Franca. Entre seu 

inventário e as inúmeras homenagens prestadas na época de seu falecimento constam vários 

registros de sua atuação na cidade. Segundo tais registros, José Pires Monteiro marcou sua 

presença na cidade ―por seu genial talento, prodigiosa habilidade manual e incomum espírito 

científico‖
144

.  

Os experimentos de Pires indicam que ele montou o primeiro automóvel na cidade e 

a ele pertence ―a carta de motorista de número de 1 da cidade‖, arquivada no Museu Histórico 

da cidade; construiu o primeiro radiotransmissor na antiga escola técnica profissional, que 

resultou na fundação da Rádio Club Hertz, no ano de 1925, a primeira rádio do interior do 

Brasil. ―Construiu o primeiro cinematógrafo, aqui por ele mesmo operado, e, ao ser lançado 

nos Estados Unidos, o cinema falado ( tipo Vitafone, sincronizado com discos), construiu na 

Escola Profissional um aparelho cinematográfico sonoro, que funcionou perfeitamente‖
145

. 

Segundo o jornal do Comércio construiu ainda: 

inúmeros aparelhos mecânicos entre eles uma bicicleta, uma mini-locomotiva a 

vapor, uma máquina para fabricar cigarros de palha, relógio movido a pilha, 

aparelho para dar terceira dimensão ao cinema e às fotografias, motor elétrico de 

ínfimo tamanho (cerca de 3 ou 4 centímetros), que funcionava com perfeição, enfim 

uma variedade de inventos, absolutamente originais e inovadores para seu tempo)
146

. 

 

Entendemos os registros desses inventos como uma homenagem ao falecido 

fotógrafo, produtor de cinema e professor José Pires Monteiro. Não temos condições de 

avaliar a veracidade de tudo o que ele produziu; a nossa pesquisa visa registrar a investida 

dele enquanto produtor e exibidor de cinema, por meio dos registros que foram deixados pela 

imprensa, tanto de Franca quanto de Uberaba, além dos almanaques ilustrados que noticiaram 

seus feitos.  
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Contudo, na indicação de nº 295 da Câmara Municipal de Franca, encontramos um 

registro do dia 30 de julho de 1980, com os seguintes dizeres: ―Indico ao Sr. Prefeito 

Municipal as providências necessárias no sentido de denominar José Pires Monteiro a uma 

das ruas de nossa cidade, como justa e merecida homenagem a este que foi um talentoso 

inventor francano‖
147

  O que atesta de uma certa maneira a veracidade de muitos inventos de 

José Pires Monteiro e instiga o aprofundamento de futuras pesquisas. 

Com relação ao cinema, desenvolvido pela sua Empresa de Cinematógrafo Francana, 

o registro de seus filmes foi realizado tanto aqui como nas cidades do Triângulo Mineiro, 

Campinas e São Paulo, uma vez que, como afirma José Chiachiri: 

 
além de tantos trabalhos pioneiros que forjou e poz em prática com grande êxito era 

igualmente o pioneiro da cinematografia no interior do Estado. Por volta de 1903 

rodou os primeiros filmes de Franca e de Uberaba, com verdadeira consagração que 

mereceu prêmios e foi destacado nos jornais das Capitais de nossos Estados
148

. 

 

Entretanto, a maioria da produção fílmica do período do cinema silencioso encontra-

se deteriorada ou desaparecida. No acervo fílmico da Cinemateca Brasileira, diferente de 

Aristides Motta, não encontramos o registro de José Pires e, pela documentação encontrada, 

ele figurou ao menos nessa região como um nome forte no cinema, pois a Empresa de 

Cinematógrafo Francana, de sua propriedade, tornou-se referência para as cidades vizinhas e 

seu trabalho devia constar como mais um dos pioneiros da produção de cinema nas terras do 

café, um registro de uma história das possibilidades. 

 Os primeiros trabalhos de José Pires foram feitos com o Cromo de Gaumont, uma 

pequena máquina combinada para tomar, copiar e expor as vistas. Como esta máquina 

causava muitos defeitos, por ser um aparelho de amador, como noticiou a imprensa, José Pires 

teve que inventar e construir um aparelho projetor para as películas obtidas com ela. 

Encomendou da Europa um aperfeiçoado aparelho de tomar vistas, da casa Paté Frères, a fim 

de com ele operar, pela primeira vez, ―vistas‖ das cidades do interior
149

. 

O crescente reconhecimento do trabalho de José Pires enche os membros da 

sociedade francana de satisfação, sobretudo os jornalistas, pelo fato de saberem que o 

progresso dos meios técnicos fora impulsionado por um ―filho da terra‖, como eles mesmos 
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referiam-se a Pires. Uberaba, cidade do Estado de Minas Gerais, recebe muito bem esse novo 

aparelho, revelando com isso a próspera atividade do comércio do lazer. Por meio do jornal 

Tribuna da Franca, de 08 de Outubro de 1908, podemos verificar a acolhida:  

(...) a imprensa do vizinho Estado de São Paulo, especialmente a do oeste tem se 

ocupado do trabalho deste moço, na difícil arte cinematográfica desde 1903, quando 

elle, então creança, tomara uma vista animada da chegada do expresso desta cidade a 

Franca.  

Outras vistas animadas tomou elle na Franca, onde exibiu um espetáculo 

inteiramente local. 

Desde alguns annos que sucessivas tentativas de tomar vistas do Brasil  tem sido 

postas em prática mesmo por profissionais, vindas especialmente da Europa para 

esse fim . 

Todos os resultados, porem têm sido negativos as películas, sendo fabricadas para 

climas temperados da Europa, não resistem a ação do nosso clima tropical . 

Dahi os insucessos que coroaram todas as tentativas da arte cinematográfica no 

Brasil. As raras vistas cinematográficas até hoje tiradas no Brasil datam de dois anos 

a esta parte e não são ainda perfeitas.  

Entretanto, já em 1903,essa creança, que é hoje o jovem diretor da Empresa 

Cinematográfica Francana, havia descoberto a causa dos insucessos e conseguia 

amoldar a temperatura dos banhos reveladores e fixadores ao grau necessário 

conseguindo optimas vistas (...) 
150

 . 
 

A imprensa tornou-se o veículo de propaganda e celebração de cada notícia que se 

recebia da Empresa Francana, fazendo de seu proprietário uma verdadeira celebridade, 

ressaltando o trabalho de sua empresa na adequação das películas ―ao nosso clima tropical‖. 

A imprensa de Uberaba não deixava por menos, expondo a satisfação em ter a sua 

cidade registrada nas películas de José Pires:  

 O sr. José Pires, engenhoso jovem, diretor da Empresa Cinematográfica Francana, 

que atualmente ocupa o São luiz, proporcionando ao público uberabense excelentes 

noitadas de ótimas diversão, vai cumprir a promessa quando aqui chegou: tomar 

vistas cinematográficas de Uberaba
151

. 

 

    A constante comparação que os jornais faziam entre a qualidade das vistas 

produzidas por Pires e pelo mercado europeu dava a sensação de que a Empresa Francana 

estava, de alguma forma, viabilizando o pretendido grau de civilização, semelhante ao 

europeu, cabe dizer aqui, ao francês. 

 Mais que o aspecto acima mencionado, percebemos neste momento a considerável 

força que o cinema alcançava, seduzindo e envolvendo todo o público por onde passava. 

Outro anúncio sobre a produção da Empresa Francana enfatiza o poder tecnológico 

dos aparelhos da empresa de Pires, ressaltando ainda a estreita relação que o empresário tinha 

com o Rio de Janeiro, o que também significava para aquela sociedade estar em sintonia com 

as últimas tendências da moda: "os resultados agora são plenamente satisfatórios, attentas às 
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excellentes qualidades do material pessoalmente escolhido em sua viagem ao Rio de 

Janeiro..." 
152

 e no domingo seguinte, segundo o jornal, José Pires também estaria exibindo, 

juntamente com seu aparelho Gaumont, ―a mais atual palavra em cinema, o maravilhoso 

apparelho Pathé‖. Tal aparelho projeta as vistas com toda a ―firmeza‖ e sem ―trepidação‖. 

Para o espetáculo de domingo, também seria utilizada a luz elétrica, alternada com ―poderosa 

lâmpada de 2000 velas‖
153

. Aliás, nesse momento a eletricidade funcionava como uma 

espécie de vedete do espetáculo urbano. Toda atualização tecnológica era comemorada e 

atraia a clientela que acreditava correr menos riscos dentro dos cinemas mais modernos, pois 

naquela época os incêndios eram muito comuns. 

A sintonia com a Europa ainda prevalecia e a necessidade de mostrar esse contato 

pode ser verificada a partir da propaganda dos objetos. O aparelho Pathé foi apresentado pela 

imprensa como uma das ―últimas novidades da casa parisiense‖. 
154

 

As inovações da Empresa de Cinema de Franca não estavam somente na questão das 

novidades parisienses; "as vistas" produzidas por José Pires sobre os acontecimentos da 

cidade também eram muito apreciadas. Para o dia 09 de fevereiro de 1908 estava prevista a 

grande estreia do aparelho Pathé e a última parte da programação seria dedicada à Franca, 

com o aparelho de Gaumont, quando seriam apresentadas as ―vistas locaes novas‖, com os 

retratos dos beneméritos da Franca:  

 

A ultima parte do programa sera dedicada á Franca, com o apparelho Gaumont, 

apresentando as vistas locaes novas, atravez de luminosa objetiva que as fará 

perfeitamente claras e illuminadas . 

Serão apresentados os retratos dos beneméritos da Franca. 

 

Percebemos, com isso, o uso do cinema na exaltação das figuras do poder na cidade, 

a fim de promover a imagem de tais pessoas. Essa atitude será uma constante tanto para os 

fotógrafos do período que trabalhavam por encomenda, principalmente para as famílias mais 

ricas da cidade, como para os produtores de cinema, apresentando um aspecto que 

discutiremos mais adiante, a relação dos primeiros produtores de filmes com os 

patrocinadores, ―a cavação‖. Nesse contexto, o benemérito pagava o produtor de cinema, por 

sua imagem, por seus feitos, a fim de fortalecer sua figura diante do meio social. O cinema 

apresentava-se como a novidade capaz de imortalizar a imagem, uma ferramenta forte aos 
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homens do poder. Possivelmente, foi o que ocorreu com José Pires, nesta produção dos 

beneméritos da cidade
155

. 

 

este espectáculo por certo merecerá a concorrencia do público francano, que terá a 

ocasião de apreciar agora, em toda a sua nitidez e perfeição, o trabalho de um 

conterraneo que não tem cessado as suas investigações e que acaba de se inscrever 

na Exposição Nacional (...)  
156

 

     

Associando os feitos de José Pires aos experimentos europeus, a nota lembra que o 

autor havia se inscrito na Exposição Nacional do Rio de Janeiro para mostrar a produção de 

sua empresa. O conjunto de registros encontrados sobre o cinema denota como a imagem dos 

aparelhos de cinematógrafo conduzia a transformação no modo de ver e de sentir. A relação 

do homem com seu meio tornava-se, para sempre, afetada pelo efeito da máquina; mesmo que 

em proporções menores, o cinema afetava a todos. 

O cinema dessacraliza a obra de arte, na medida em que evoca a imagem efêmera, 

rápida e saturada da sociedade de massas que se consolidou no decorrer do século XX. No 

estudo de Walter Benjamin sobre o processo da reprodutibilidade técnica, ele afirma que a 

reprodução da obra de arte e a arte cinematográfica devem ser analisadas conjuntamente. A 

relação de reprodução da imagem libera a mão das responsabilidades artísticas mais 

importantes e transfere para o olhar tal procedimento:  

 

(...) Como o olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução das 

imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra 

oral. Se o jornal ilustrado estava contido virtualmente na fotografia. A reprodução técnica do 

som iniciou-se no fim do século passado. Com ela, a reprodução técnica atingiu tal padrão de 

qualidade que ela não somente podia transformar em seus objetos a totalidade das obras de arte 

tradicionais, submetendo-as a transformações profundas, como conquistar para si um lugar 

próprio entre os procedimentos artísticos
157

. 

     

Percebemos que o cinema foi paulatinamente infiltrando-se nas estruturas do 

cotidiano que sobreviverá, marcado por tal invento. Inclusive, já neste período teremos o 

crescente comércio da indústria cinematográfica e consequentemente do consumo desses 

filmes. A base de verificação desse crescente público está atrelada a dois fatores evidentes 
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marcados pelo aumento das exibições e a chegada da energia elétrica na maioria das cidades, 

processo que fica mais nítido a partir de 1906 e 1907. 

A novidade de temas do dia-a-dia das cidades do interior que a empresa de Pires 

exibia tornou-a requisitada em outras localidades, inclusive em centros mais desenvolvidos 

como Campinas e São Paulo. Pelo tom ufanista do relato abaixo podemos compreender que a 

magia da técnica estava no ar: 

      (... ) Conforme noticiamos, o nosso jovem conterrâneo José Pires recebeu há 

pouco da Europa os novos apparelhos de tomar as vistas da desconhecida casa Pathé 

e estreiou-os em Uberaba, tornando o desfilar do grande prestito de romeiros que no 

dia 03 foi aquela cidade procedentes de Franca, Ribeirão, Batatais, Jardinópolis e 

outros pontos da linha Mogyana. 

 

Na Cinemateca Brasileira não encontramos nenhum registro da figura de José Pires. 

No entanto, se observarmos a descrição, no jornal Tribuna da Franca, das imagens produzidas 

por ele em 1903, vamos perceber que ele produziu o filme buscando histórias de outras 

cidades, como Franca, Ribeirão Preto, Batatais, Jardinópolis, tal qual a Rossi Jornais, firma de 

Gilberto Rossi, que irá produzir esses filmes, somente na década de 20, em São Paulo com o 

apoio estatal. 

 

Essa fita que quase nada fica a dever as dos estabelecimentos profissionais europeu, foi 

exhibida duas vezes em Uberaba, levando extraordinária concorrência ao theatro São Luiz 

d‘aquella cidade. 

Afim de que seus conterrâneos possam ver esse novo trabalho, agora executado com os 

apparelhos próprios e não mais com os de amador dará hoje a Empreza Cinematográfica Franc 

ana um único espectáculo no Santa Clara, exhibindo essa fita juntamente com um grande 

programa de novas vistas ainda não conhecidas do nosso público. 

A empreza dará aqui este único espectáculo, seguindo depois para Campinas e em seguida para 

São Paulo, onde tomará novas vistas de assumptos nacionais . 

É de esperar-se que o publico francano, prestigiando a empreza que leva o nome de sua terra 

encha o teatro (.... )
158

  

 

É de se notar como as notícias publicadas nos jornais traziam muitas referências aos 

números de espectadores, pois, se a mídia vive da propaganda, ainda que os primeiros 

espetáculos não tivessem recebido um grande número de espectadores, o poder de persuasão 

das notas publicadas com certeza atrairia um significativo público. 

O Tribuna da Franca prossegue sua propaganda sobre a Empresa de Cinema 

Francana, chamando o público para prestigiar as novas "vistas" produzidas pelo aparelho 

profissional que a empresa possuía  e que exibiria juntamente com ―vistas completamente 

desconhecidas do público francano‖. 
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O sucesso da empresa de José Pires foi tão satisfatório que ele inscreveu-se na 

Exposição Nacional de 1908, realizada no Rio de Janeiro, no intuito de divulgar os filmes 

produzidos por sua empresa, conquistando uma medalha de prata por sua apresentação. Após 

a conquista do prêmio, o jornal "Tribuna da Franca", do dia 26 de Novembro de 1908, publica 

uma nota parabenizando o francano José Pires: 

A primeira fita cinematográphica tirada nesta cidade em 1903 pelo nosso 

conterrâneo José Pires, ainda com os aparelhos de amador do fabricante Gaumont, 

obteve na Exposição Nacional a medalha de prata. 

Parabéns damos ao jovem artista, cujo trabalho simples e modesto obteve por si, no 

grande certamen nacional, ao qual concorreram  notaveis produtores, a sagração da 

justiça n'um Jury escrupuloso. 

E parabéns a Franca (... )
159

    

  

Consta que José Pires seguiu ocupando-se da exibição do cinema e que, em 1912, 

teria avaliado os equipamentos do ―Cine Pathè”, para verificar a segurança e garantir que não 

provocasse risco de incêndio, um medo que se tinha à época. A confiança no trabalho de José 

Pires Monteiro pode ser verificada por meio desta nota do jornal Tribuna da Franca de 21 de 

julho de 1912: 

Cinema Pathe 

Vae esta acreditada casa de diversões inaugurar um melhoramento nos seus 

aparelhos que vem aumentar aumentar a confiança que os habitues já tem na perícia 

do mestre Pires. 

Esse compõem-se de duas caixas  protetoras da Pathe, esse ultimo modelo que em 

caso de incendiar –se uma fita corta a automaticamente nas duas extremidades 

ficando o pequeno pedaço inflamado fora dos depósitos onde se acham sem perigo 

as outras partes.  

Pela experiência que assistimos podemos garantir ser impossível um incêndio 

pelasfitas em operação
160

. 

 

 

Novo registro do Cinema Pathe indica que a empresa ―deste popular cinema de 

propriedade do Sr. José Pires Monteiro, realiza hoje uma grandiosa função‖. O programa 

anunciado ―é simplesmente magnífico e é bastante para que o povo concorra em massa ao 

Theatro Stª Clara‖
161

. 

Outros nomes surgiram na comercialização do cinema daquele período, fins dos anos 

10, pois o cinema era considerado um importante veículo de entretenimento, sendo seu 

comércio lucrativo aos homens que se arriscassem a fazê-lo. Do intenso comércio ambulante 

de cinema que passou pela cidade de Franca, Laudelino Gomes saiu da cidade para instalar 

seu comércio em Araxá, uma cidade turística muito frequentada pela elite cafeeira na época. 
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Foi por meio desse empresário que Araxá veio a possuir o primeiro cinema. A maioria de suas 

"vistas" não era por "cavação" 
162

. 

A partir de algumas notícias do jornal mineiro, ―Correio de Araxá‖, percebemos a 

importante atuação desse comerciante no entretenimento da cidade. No dia 20 de Novembro 

de 1913, ele estreou o novo aparelho projetor de vistas e, pelo que consta nas notícias dos 

jornais, obteve uma boa recepção na cidade mineira: 

No tosco casarão do largo d'Abbadia que costuma se adornar com a periphrastica 

denominada Theatro e onde até agora tem funccionado o cinema, foi há dias 

inaugurado o novo motor em substituição ao antigo que tão boas peças costumava 

pregar ao público (...)
163

 

 

Esperando ainda que o cinema fosse instalado em um lugar mais adequado, as 

críticas a favor do novo aparelho ressaltam sua boa qualidade. A futura casa de cinema teria 

espaço para uma focalização perfeita. O único imprevisto da exposição das "vistas" ficou por 

conta de uma parada brusca do aparelho e que ocorreu, segundo o empresário, ―pela falta de 

gasolina, cuja carga tinha sido insuficiente dando-se um grande aquecimento da machina‖. 

   Nem mesmo esses problemas fizeram com que o jornal deixasse de elogiar os 

méritos do senhor Laudêlino :  

(...) que não tem poupado esforços para dotar a cidade do mais moderno e 

instructivo meio de diversão de todos os povos cultos, levamos nossos parabéns pelo 

grande melhoramento que deu ao cinema, podendo nos proporcionar agradaveis 

noitadas
164

.    

 

A esperada sala especializada para a projeção de "vistas" foi inaugurada no dia 20 de 

janeiro de 1914 e, com bastante entusiasmo, o jornal relata o acontecimento: "... O novo e 

elegante prédio construído na Rua do Commercio pelo sr. Laudêlino Gomes, especialmente 

para o funcionamento de seu cinematografho, foi inaugurado dia 20 com casa cheia..."
165

 

No intuito de mostrar que a casa não possuiria os inconvenientes sofridos por um 

ambiente tropical como o brasileiro, em que o calor e o abafamento eram rotina nas salas de 

exibição, tal problema foi ―obvíado com a abertura de mais tres grandes respiradouros do lado 

da rua lateral‖. 
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O jornal ainda trouxe a notícia de que ―o emprezario Laudêlino comunicou ao jornal 

que nos dia 01 e 02 de fevereiro será passada a fita do QUO-VADIS, que mede 12 mil 

metros‖. As notícias veiculadas na imprensa permitem observarmos o constante comércio do 

cinema que, neste momento, tem como características essas companhias ambulantes que 

permaneciam em cidades por temporadas, lembrando em muito a atuação das "troupes" 

teatrais. 

A empresa de Laudêlino Gomes obteve bastante êxito com seu cinema em Araxá. A 

divulgação constante das notas na imprensa atesta bem essa experiência. Uma dessas notas 

relata a mudança dentro do espaço do cinema, com a substituição das incômodas bancadas por 

cem cadeiras, tornando mais confortável o estabelecimento e com perspectiva de crescimento, 

pois a  nota aponta a construção de um prédio próprio mais apropriado ao cinema. 

Tem funccionado com a maxima regularidade essa excellente casa de diversões. 

Sabemos que seu proprietário, que rezide em Franca, já enviou 100 cadeiras, que 

virão substituir as incommodas bancadas, assim como já se acha empreitada a 

construção, ao lado do prédio, de mais dous commodos destinados a café, etc(...)
166

 

 

Laudêlino Gomes, como todos os empresários do período, tinha uma ampla visão do 

mundo do entretenimento. Não é à toa que junto ao cinema mandou construir mais cômodos 

para os cafés. Tal visão é atestada também pela cidade por ele escolhida, considerada cidade 

de veraneio e estação de cura, devido ao poder de suas águas sulfurosas. Tal escolha, uma vez 

que ele morava em Franca, só pode estar ligada ao caráter do consumo, pois Araxá atraía 

nesse período a endinheirada elite do café, que começava a frequentar esses balneários 

turísticos.  

As transformações de Araxá, inserida no circuito de riquezas do mundo do café 

pelas suas águas, seus encantos naturais e seus hotéis cassinos, era lugar preferido 

para os folguedos e os tratamentos dos reis do café como o coronel Francisco 

Schmidt, senhor absoluto, de baraço e cutelo, já em 1911, de 14 fazendas, tendo 

plantados a bagatela 8 milhões de cafeeiros, sendo o maior agricultor do país e, em 

apenas 2 anos, em 1913, já proprietário de cerca de 30 fazendas com 

293.563alqueires, produzindo mais de 1 milhão de arrobas de café.
167

 

 

Acreditamos que os fatores de modernização de Araxá tenham atraído o investimento 

de Laudelino Gomes, tendo em vista, ainda, que Franca já possuía três cinemas e alguns 

clubes de entretenimento que concorreriam com sua máquina projetora, fato que não ocorreria 

na cidade do Triângulo Mineiro. Diferentemente do francano José Pires, que possuía uma 

empresa que viajava as cidades para projetar as "vistas", Laudêlino montou um cinema na 
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cidade mineira, cujo ―edifício é um dos melhores do Triângulo e que recebe semanalmente os 

films com que deleita seus habitués‖
168

.           

Laudêlino tornou-se por mais de dez anos o único proprietário de cinema em Araxá, 

sendo que somente em 1922 começou a ter concorrente. 

As projeções de cinema neste período eram acompanhadas de todo tipo de diversão e 

estes ambulantes tornam-se figuras importantes para a história do cinema no Brasil, pois ainda 

que estas vistas fossem marginalizadas e simples em relação à produção que vinha da Europa, 

marcaram presença nos vários cinemas espalhados por essas cidades do interior paulista. 

Esses filmes são extremamente importantes enquanto fenômeno cultural.      

As duas primeiras décadas do século XX foram os anos do cinema nas terras do café, 

apresentados de todas as formas, misturados aos vaudevilles, junto ao circo,  nas igrejas e 

quermeses, com a instalação das salas fixas; o cinema reinava como uma novidade.  

No interior de São Paulo, sobretudo, nas duas cidades em estudo, o cinema, mesmo 

sendo uma atividade de destaque e central, em algumas apresentações era acompanhado de 

orquestras, palestras, danças, entre outros, talvez no sentido de potencializar as fitas ou 

mesmo valorizar o preço pago pelos ingressos. 

Os problemas dos produtores do período do silencioso são recorrentes. Poucos foram 

os homens de câmera que adquiriram financiamento para uma atividade sistemática e 

duradora, desempenhando gêneros sob encomenda
169

. Márcia Santos ressaltou que entre os 

anos 20 e 30, em São Paulo, a exceção ficou a cargo de Gilberto Rossi, imigrante italiano que 

iniciou a produção de filmes na capital paulista ainda nos anos de 1910. Ele é considerado 

pela historiadora Maria Rita Galvão o construtor das ―bases‖ do cinema em São Paulo. No 

início dos anos 1920, Gilberto Rossi se associou com outros produtores, José Carrari e José 

Medina, para lançar a Rossi Filmes
170

.  

Independentemente das dificuldades que enfrentavam os produtores de cinema, o 

fato é que diante de inúmeros teatros e cines-teatro, que transmitiam os filmes do período 

silencioso, comportando entre 600 a 2000 lugares cada estabelecimento, assim como toda a 
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repercussão do cinema por onde passava e instalava-se, configuravam o início da indústria 

cultural no Brasil. Isso não significa dizer que essa indústria era brasileira, mas que exibia e 

comercializava e, em proporções menores, também produzia o cinema, considerado produto e 

produtor da vida moderna. 

No capítulo seguinte falaremos de como as cidades de Franca e Ribeirão Preto foram 

se constituindo dentro do contexto da ―Belle Èpoque Caipira‖, reelaborando seus referenciais 

de modernidade. 
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2 O Roteiro: Aspectos da "Belle Époque" e da “Belle Époque Caipira” 
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  2.1- Aspectos da Belle Èpoque 
171

 e da Belle Èpoque Caipira  

 

O último quartel do século XIX remete-nos a um período de intensas transformações 

na paisagem urbana das cidades brasileiras. O início da Primeira República foi marcado por 

profundas intervenções no espaço urbano. Nas terras paulistas, a alavanca principal desse 

desenvolvimento foi o café, o primeiro produto de exportação do Brasil, naquele período.
172

 

A prodigiosa expansão europeia da segunda metade do século XIX envolveu 

praticamente todas as áreas do globo terrestre numa teia única e estreita de relações e 

interesses, timbrada pela circulação de homens, mercadorias e informações, em que conceitos 

como cosmopolitismo e progresso associam-se, justificando o epíteto gracioso de ―Belle 

Époque‖ que os franceses atribuem a esse período
173

.    

No Brasil, de Norte a Sul, a borracha, o algodão e o café são apontados como os 

principais produtos que deram sustentação às transformações urbanas que marcaram a virada 

do século XX e que corresponde ao período da Primeira República. Sérgio Buarque atribui ao 

café a responsabilidade da nossa revolução urbana. Para Holanda, a passagem de uma 

sociedade rural para uma sociedade urbana era um marco para o nosso desenvolvimento. O 

café seria o viabilizador desse processo, na medida em que atraía a ferrovis para seu espaço e 

esta, por sua vez, propiciava ao longo de seu itinerário o surgimento de cidades.   

O Rio de Janeiro, então capital do Império, teve primazia nessa prosperidade devido 

ao seu papel privilegiado na intermediação da economia cafeeira e de sua condição de centro 

político do país. A capital do arrivismo, como sugere Nicolau Sevcenko, insere-se de forma 

compulsória numa época marcada por um profundo frenesi em todas as esferas da sociedade. 

A superprodução de café intensificava as relações com outras nações, relações estas que se 

davam fora do país, por meio de viagens da nossa elite, como também aqui dentro devido à 

intensa imigração que o país atraía.   
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Mas é sobretudo em São Paulo que o café vai fazer história. Segundo Holanda, a 

exploração do café no oeste da província de São Paulo adquire características peculiares. Na 

segunda metade do XIX, superando o modelo clássico de exploração da lavoura onde todos os 

produtos de subsistência eram produzidos na mesma terra, o café em São Paulo quebra essa 

tradição. Como sua produção impedia a ―socialização‖ do espaço agrícola, a terra nesse 

momento deixa de ser o pequeno mundo dos fazendeiros para tornar-se unicamente meio de 

vida, fonte de riqueza.
174

 

Contudo, as transformações urbanas operadas no início do século XX não ficariam 

apenas nos grandes centros. Os pequenos centros urbanos do interior do Estado, por onde se 

distribuíam as fazendas de café, não deixaram de participar desse ―processo civilizador‖.  

As inovações lançadas pela expansão cafeeira ao meio urbano das cidades do 

nordeste paulista, tal como a confluência de várias culturas devido à constante chegada de 

imigrantes e também do migrante que se deslocava de suas cidades em busca de melhores 

condições de vida, conferiram mudanças significativas na vida cultural de cidades como 

Franca e Ribeirão Preto. 

Os importantes avanços científicos e tecnológicos do século XIX como a 

eletricidade, o transporte, as indústrias químicas, o controle das doenças, as constantes 

remodelações do espaço urbano, a alteração do mundo visual a partir da invenção e uso da 

fotografia e a invenção do cinema trouxeram para a sociedade do período ―alterações 

profundas e irreversíveis.‖
175

. 

O professor Elias Thomé Saliba, na tentativa de compreender a Belle Époque 

brasileira e paulista, aponta que: ―pensar numa Belle Époque brasileira é lidar com imagens 

de uma modernidade meio canhestra, que pontilharam a história da República nas primeiras 

décadas do século XX.‖ E sobre a São Paulo da Belle Époque o professor afirma: 

Se não tivemos o equivalente paulistano da remodelação carioca destacam-se alguns 

traços peculiares: como o crescimento econômico intenso da capital do café em 

conjunto com uma imigração maciça que, desde a abolição ‗inchava‘ uma cidade, 

desprovida dos mínimos equipamentos urbanos modernos. 

 A imagem mais representativa de São Paulo da Belle Époque talvez fosse a de um 

grande mosaico, expressando aquele caldo de cultura multifacético e instável, 

oferecendo aos expectadores mais atentos, como Antônio de Alcântara Machado, 

aquele arzinho de Exposição Internacional
176

. 
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 O historiador Nicolau Sevcenko interpreta esse período de metropolização em São 

Paulo como uma circunstância imprevista e um processo de rupturas irreversível:  

a nova metrópole emergente era um fenômeno surpreendente para todos, tanto 

espacialmente, por sua escala e heterogeneidade, quanto temporalmente, tão 

absoluta era a sua ruptura com o passado recente. Afora uma inexpressiva minoria, 

que desfrutava o raro privilégio das viagens internacionais, a maciça maioria da 

população ignorava por completo a experiência de viver em uma metrópole até o 

momento em que foi inadvertidamente envolvida numa. Tanto a forma histórica da 

metrópole quanto as moderníssimas tecnologias abateram-se como uma 

circunstância imprevista para os contingentes engolfados na metropolização de São 

Paulo. Todas as condições se impuseram mais rápido do que eles pudessem 

assimilar, sob uma irresistível pressão internacional, tão vasta para ser 

compreendida, quando mínima fora a possibilidade de transmissão de novas atitudes 

no curto espaço de cerca de duas gerações
177

. 

   

Bastante estudada por historiadores, o período da belle époque no Brasil atraiu 

muitos pesquisadores que, a partir de uma abordagem dos grandes centros, buscou entender as 

complexas mudanças ocorridas nas cidades pesquisadas, mudanças no âmbito político
178

, 

econômico, social e ou cultural. Trabalhos estes de referência e importantes para entendermos 

o Brasil na Primeira República levaram-nos a questionar a ausência das análises voltadas para 

o aspecto regional, no caso a ausência de uma investigação sobre o processo de modernização 

das cidades localizadas na região nordeste do Estado de São Paulo. 

As referidas cidades, dentro do contexto dos anos 90, do oitocentos, e início do 

século XX,  passavam por um acelerado desenvolvimento devido a complexidade do 

agronegócio cafeeiro. Todo um turbilhão de mudanças tais quais as dos grandes centros, 

guardadas a sua singularidade, ocorriam com as pequenas ―urbi‖ localizadas no interior 

paulista. Desta constatação veio a necessidade de pensar a belle époque para além dos 

―trópicos‖ centrais e adentrar interior afora, na busca por pensar a relação cidade e cultura 

urbana, mais especificamente a passagem e propagação do cinema nas ―cidades do café‖, no 

caso as cidades de Franca e Ribeirão Preto. De acordo com a sábia e envolvente análise de 

José Evaldo de Mello Doin sobre a expansão cafeeira no interior paulista: 

o rei café seguia impávido ladrilhando as cidades outrora semeadas, levando os 

trilhos e silvos das locomotivas em seu rastro, desbordando dos limites estaduais de 

São Paulo, trazendo a electricidade, o telefone, os tecidos finos, o petit pavée, os 

bulevares, os palacetes, o automóvel, o aeroplano, os imigrantes, o italiano, o 
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progresso, o poundre de giz, o cinematógrapho, todo o aparato que se adiantavam a 

sociedade de massas e de consumo que se avizinhava com sua constelação de 

fantasmagorias.
179

 

 

Considerando as condições de apropriação de modelo, veremos como se desenvolveu 

a belle époque brasileira sertão adentro, a Belle Èpoque Caipira, e seguiremos registrando o 

cinematógrafo nas terras do café por meio da relação cidade-cinema.                                                     

Durante a elaboração deste trabalho não encontramos estudos sobre a relação do 

cinema com as cidades do café especificamente. O trabalho mais próximo deste registro foi a 

contribuição de Ana Carolina Palma Francisco no texto intitulado ―Os Caminhos do Cinema 

na Eldorado Paulista (1897-1925)‖. Uma pequena contribuição para a história do cinema em 

Ribeirão Preto, um texto reduzido que aponta aspectos da ligação entre o cinema e a cidade de 

Ribeirão Preto
180

. É válido pelo número de fontes apresentadas. Cito também o texto ―Entre o 

Palco e a Plateia: cinemas e theatros na Belle Époque‖
181

, pois  apresenta as peculiaridades da 

sociedade francana em seus primeiros  contatos com o cinema, as mudanças na sociabilidade, 

apontando para a nascente indústria de entretenimento que ali se desenvolvia.  

Ambos os textos contribuem para a ampliação do enfoque proposto aqui, a relação 

cinema e cidade, pois, ampliando o foco para Ribeirão Preto, uma cidade que na época era o 

polo aglutinador do comércio do entretenimento na região da alta mogiana, a análise fica mais 

rica, sendo possível encontrar companhias de cinema saindo de Ribeirão e seguindo para 

Franca. Ao mesmo tempo, dois produtores de cinema, Aristides Motta e José Pires Monteiro, 

comercializando ―vistas‖ produzidas na primeira década do século XX por suas empresas nas 

cidades próximas. Essas referências são elementos significativos para pensarmos a 

importância das cidades do café dentro do circuito do entretenimento e quais os registros que 

nos ajudam a entender a sociabilidade promovida pelo cinema nessas terras do interior 

paulista.   

A relação cinema- cidade foi vista a partir de textos significativos como o trabalho de 

José Inácio de Melo e Souza, em seu texto ―Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro 

nos primórdios do cinema.‖
182

 O autor desenvolve um estudo sobre os primórdios do cinema, 

acompanhando o processo de transformação urbana do Rio de Janeiro e de São Paulo, pontua 

a participação do mercado exibidor nos primeiros anos  e trabalha com registros de memórias. 

Melo e Souza alerta para a necessidade de repensar a ideia de bela época do cinema brasileiro 
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tradicionalmente aceita entre 1907 e 1911, apontando para o sucesso de poucos deles 

envolvidos na produção dentro de um mercado inundado pela película estrangeira. Seguindo 

as observações de Paulo Emilio Salles Gomes, o autor ressalta  a necessidade que tinha  o país 

de adquirir produtos industrializados lá fora, devido à nossa característica agrária: ―E a 

diversão enlatada agregou-se como mais um item da pauta comercial entre o Brasil e a 

América do Norte‖.
183

 Melo e Souza destaca a atuação do comércio exibidor. Segundo o 

autor, ―o coração do comércio cinematográfico situava-se na importação e na rentabilização 

extensiva pela circulação da mercadoria por meio da rede exibidora organizada por Marc 

Ferrez e Francisco Serrador‖
184

 .  

Dentro desse quadro, a produção para o consumo local foi uma atividade marginal, 

contudo com peso significativo para a manutenção de alguns cinemas. Nas cidades do café, os 

exibidores de cinema tiveram um peso relevante, pois, a partir da vinda de companhias de 

cinema de outras cidades, Ribeirão Preto e Franca começaram a ampliar a oferta de lazer e 

dentro das próprias cidades começam a surgir figuras como François Cassoulet, Aristides 

Motta, Luiz Junqueira, José Pires Monteiro, Laudelino Gomes, José Muniz, dentre outros, 

potencializando o comércio do entretenimento. Estes personagens atraíram para o espaço 

urbano desde o frequentador do cinema, passando pelos músicos que se deslocavam de 

cidades vizinhas em busca de empregos, até as companhias distribuidoras de fitas que, 

visualizando um próspero comércio, instalaram-se na cidade, como foi o caso da Empresa 

Cinematográfica de Francisco Serrador, inaugurada em Ribeirão Preto em 19 de novembro de 

1910, atento que estava este empresário ao crescimento do comércio na cidade: 

A Empreza Cinematographica F. Serrador, tem a honra de vir trazer ao 

conhecimento de V. S. que para maior comodidade da sua numerosa clientella,no 

interior do Estado, acaba de installar uma filial na cidade de Ribeirão Preto, á rua 

Saldanha Marinho n. 46‖
185

   

 

Rafael de Luna, no livro ―Cinematographo em Nictheroy: história das salas de 

cinema de Niterói‖, analisa e registra a trajetória das salas de cinema e explora o processo de 

modernização pelo qual passou a cidade,  a importância do cinema durante o processo, como 

os habitantes receberam a chegada da novidade  e como a vida social e de lazer  desenvolveu-

se. Trata-se de uma abordagem interessante por mapear as salas de cinema e sua localização 

em uma cidade fora do eixo das grandes metrópoles, contribuindo para a análise das 

peculiaridades da sociedade de Niterói. Porém, o período de abrangência dessa análise é 
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maior que o enfoque de nosso trabalho; sua pesquisa tem uma perspectiva panorâmica que vai 

do século XIX até os atuais cinemas de ―shopping‖, procurando mapear os aspectos sociais, 

econômicos e afetivos associados ao hábito de ir ao cinema. A arquitetura das salas, o preço 

dos ingressos, o comportamento do público e a localização dos cinemas são aspectos 

entrelaçados com o desenvolvimento urbano da cidade de Niterói
186

. 

Apesar da visão panorâmica (a análise estende-se da Primeira República até o ano de 

2012), este texto apresenta algumas singularidades sobre os hábitos de consumo do cinema na 

cidade de Niterói e o circuito de exibição do cinema silencioso. 

Outro texto significativo é o de Fábio Augusto Steyer que analisa a relação entre 

cinema e imprensa em Porto Alegre. O autor faz um recorte próximo ao nosso, abrangendo os 

anos de 1896 até 1930, no contexto da Primeira República. Examina o papel da imprensa em 

relação aos filmes exibidos em Porto Alegre, em uma época de intenso desenvolvimento 

urbano, comercial e industrial, especialmente na capital. A partir de suas fontes, analisa como 

os cronistas e literatos recebiam os filmes exibidos, ―considerando as críticas e possibilidades 

que envolviam discussões em torno de temas como Cinema e Teatro, Cinema e Educação, 

Cinema e Saúde
187

, entre outros‖. Trata-se de uma interessante contribuição por fazer emergir 

as considerações dos cronistas da cidade e trabalhar a imprensa sob vários ângulos, focado 

num grande centro de entretenimento, a capital do Rio Grande do Sul, trajetória recorrente da 

historiografia que analisa os processos de modernização no contexto da Primeira República.  

O diferencial de nosso texto está exatamente em tentar compor um enredo que 

envolve cidades do interior do Estado de São Paulo.  Buscamos levantar e fazer a leitura dos 

registros da chegada dos exibidores de cinema nestas terras ―caipiras‖, refletir sobre a 

contribuição do cinema para a ampliação do repertório de entretenimento e para as paulatinas 

mudanças no cotidiano daqueles citadinos, na modernização das cidades e na ampliação do 

investimento dos cafeicultores, uma vez que estes investiram pesado na construção dos 

espaços, ou em ações ligadas ao segmento de entretenimento. 

A singularidade de nosso trabalho encontra-se, a princípio, no levantamento de 

registros que revelam uma vida cultural ativa nas cidades cafeicultoras em fins do século XIX 

e início do XX; em seguida pela quantidade de registros sobre cinema: registros em jornais, 

documentação de falência de empresários do cinema, fotografias, cartazes e diários, os quais 

atestam uma intensa vida cultural, capaz de movimentar companhias nacionais e 
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internacionais para as cidades interioranas de Franca e Ribeirão Preto, promovendo um 

crescimento da oferta de lazer e uma significativa influência nos costumes tradicionais da 

cidade.  

 

 

2.2 Belle Époque Caipira 

 

O desenvolvimento da economia cafeeira trouxe para as ―terras do café‖, ou seja, 

para a região do nordeste paulista, a Belle Époque, que se traduziu na apropriação do modelo 

europeu.  Apropriações que ocorreram tanto no âmbito da política, , quando, por exemplo, são 

tomadas medidas pautadas pela ideologia higienista de fins do XIX e início do XX, visando a 

remodelação da paisagem urbana, quanto no âmbito da cultura, com a instalação, naquelas 

cidades, das companhias de cinematógrafos, entre outros símbolos. 

De acordo com a análise de José Evaldo de Mello Doin sobre a modernidade na 

interlândia paulista, impulsionadas pela onda cafeeira as terras ―rápido crescem e tomam 

forma de cidades. Centros bafejados pela força da grana que constrói e destrói coisas belas. 

Admirável mundo novo que mescla sem possibilidade de separação o arcaico e o moderno. 

Era a Belle Époque Caipira que tomava conta dos corações e das mentes das cidades do 

interior paulista‖
188

.  

O termo ―Belle Èpoque Caipira‖ foi cunhado pelo citado historiador, ao constituir 

um grupo de estudos em fins dos anos 90, na Universidade Estadual Paulista, em Franca
189

, 

voltado para a discussão da modernidade no interior paulista. Sobre este tema, em artigo que 

escreve para a ―Revista Brasileira de História‖, afirma: 

A partir de meados do século XIX, por conta das plantações de café o Brasil caipira 

se transformaria num espaço capaz de coadunar (...) um profundo gosto pelo 

moderno e por toda a materialidade e simbolismo que o envolviam e que eram 

experienciados na Europa como marca de um novo tempo, ou melhor, daquilo que 

era tido como o ‗melhor dos tempos‘: a Belle Époque. O termo revela que tais 

emblemas modernos possuíam relação estreita com a França, especialmente. É por 

conta disso que, durante o término do século XIX e princípio do século XX, muitos 
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homens no interior paulista tinham seus sonhos povoados por desejos como o de 

viver um grande amor em Paris, desfrutar de seus cafés e cabarés, passear pelas suas 

ruas, olhando as vitrines das butiques e admirando a luz elétrica, entre outras 

novidades técnicas e materiais. Seguindo as reflexões de Eric Hobsbawm, 

poderíamos dizer que tais personagens eram lançadas no ‗drama do progresso... ‘.
190

 

 

Sabendo que as relações sociais e a vida cultural no fim do século XIX foram 

profundamente alteradas, propomos neste estudo a análise da dinâmica posterior que se 

configurou com o comércio cultural, vide a propagação dos cinematógrafos. Tal investigação 

passa necessariamente pela construção dos primeiros símbolos de constituição do ambiente 

bellepoquiano e, neste sentido, os teatros que foram construídos em Franca e Ribeirão Preto, 

nesse período, serviram de ―cartão postal‖ do novo cenário que estava sendo construído. Em 

Franca, o Teatro Santa Clara, construído em 1874 e, em Ribeirão Preto, o Teatro Carlos 

Gomes, cuja construção foi iniciada em 1895 e finalizada em 1897. 

Além de registrar a passagem do cinema nas cidades do café e a modificação que 

esse processo trouxe ao cotidiano das pessoas, a tese também apreende e discute o processo 

de expansão urbana. Assim, por vezes, e em algumas passagens, abordaremos como ocorreu a 

modificação de hábitos comportamentais e da moda junto à observação dos cronistas do 

período e dos noticiários da imprensa local. Agrupados, esses elementos tornam-se dados 

necessários para verificarmos as facetas da ―belle époque‖ e o desenvolvimento dos 

equipamentos de lazer e cultura nas ―terras do café‖.                              

 

2.3 Ato 1: Franca 

 

O teatro Santa Clara, objeto por meio do qual começaremos a análise do processo de 

modernização e produção cultural da cidade de Franca, nasceu num período muito 

significativo da história da cidade, os anos 70, do oitocentos, período em que a cidade 

começava a ser aparelhada pela emergente cafeicultura. A breve contextualização histórica 

abaixo visa compreendermos melhor esse período. 

Entendemos que Franca não pode ser considerada como uma cidade nascida da 

expansão cafeeira, até porque é uma cidade antiga, que surgiu no início do século XIX, 

juntamente com uma atividade comercial bastante desenvolvida, pois a cidade funcionava 
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como entreposto comercial na antiga ―Estrada dos Goiazes‖. Através da estrada fazia-se o 

escoamento econômico da região e era por ela que ―os viandantes e comerciantes passavam 

com suas tropas, comprando e trocando produtos‖ 
191

. Neste sentido, favorecida pela situação 

geográfica, próxima da estrada dos "Goyazes", Franca teve uma significativa importância no 

eixo econômico do centro- sul do país. Até metade do século XIX, as principais atividades 

eram: pecuária, agricultura, comércio, tecelagem e mineração. Nas últimas décadas do século 

XIX a diversificação comercial aumentou, acrescentando ao conjunto da economia alguns 

experimentos industriais como engenhos de açúcar e aguardente, atividades artesanais como 

selarias e sapatarias. Dentre as atividades de maior destaque neste período estava a criação de 

bovinos, que exercia um efeito multiplicador, ou seja, incentivava outras atividades. De 

acordo com o livro de registros de comerciantes, que contém uma média de 90 registros 

anuais, em Franca eram vendidos ―molhados do mar e de fora e feitos da terra, fazenda, 

drogas, e remédios, ferragens, água ardente de cana engarrafada‖.
192

 

Portanto, sem desconsiderar a diversificação comercial já existente na cidade, 

observamos que é em fins do século XIX que ocorre um crescimento mais acentuado do 

comércio, bem como um controle do mesmo pelas Posturas Municipais. Tal fato deve-se a 

iminente chegada da economia cafeeira
193

 e que se intensifica com a implantação da Estrada 

de Ferro Mogiana em 1887, os chamados ―trilhos da transformação‖: 

a ferrovia não estava apenas deslocando mercado, ela estava promovendo uma das 

mais fabulosas transformações em toda a antiga estrutura econômica, com a ferrovia 

chegara um novo ritmo de vida, com a ferrovia banalizaram-se os litígios de 

fronteiras
194

. 

 

Estes são os marcos mais significativos de um intenso processo de transformação 

urbana que começa a ocorrer na cidade. 
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O Código de Postura entra em cena como uma maneira de ordenar e controlar a 

expansão urbana, assim como os hábitos de seus habitantes. É preciso lembrar que estamos 

iniciando o período do sonho faústico 
195

da ―belle époque‖ brasileira. 

Já na época do Império temos a ocorrência desta prática política. Em Franca, o 

Código de Postura começa a ser utilizado como uma ―cartilha‖. O coronel José Garcia Duarte, 

o barão da Franca
196

, construtor do Teatro Santa Clara, no período em que governou a Câmara 

Municipal, o fez, sobretudo, por meio do Código de Postura. 

As décadas dos anos setenta e oitenta do oitocentos marcam então a preparação do 

que começaríamos a ver com mais nitidez na década de noventa, pois, verificamos que foi a 

partir dos anos 90 que ocorreu um crescente controle da área central da cidade. Nota-se isso a 

partir das posturas que buscavam embelezar e limpar. O artigo 12, do Código de Postura de 

1890, estabelece normas para o Embelezamento e Limpeza, e deixa evidente o desejo da 

vereança local de organizar o espaço urbano: ―Fica a intendência autorizada a desapropriar 

qualquer terreno ou casa para abrir praças ou travessas ou para construir qualquer edifício 

público...‖
197

. 

  Santos Pereira, outro político influente da elite francana do período, marca sua 

trajetória política por meio do discurso da higiene. Tal materialização implicava os hábitos e 

também a maneira com que as casas estavam sendo construídas. Um de seus projetos visava o 

embelezamento da cidade: 

 

Foi offerecidos pelos senhores vereadores Santos Pereira e Virgínio Pereira mais 

dois projetos, um no sentido da câmara mandar fazer por um engenheiro habilitado 

treis typos de modelos para construcção e reconstrucção de prédios no perímetro da 

cidade, não podendo o constructor dos prédios fazê-los sem ser de combinação com 

um dos modelos, e, outro projeto para ser melhorado os açougues tendo os mesmos 

maior aceio e boa higiene.
198
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Dessa maneira, o embelezamento constitui-se elemento de suporte para justificar o 

discurso civilizador tão cultuado pelos cronistas do período. Misseno de Mello Franco, numa  

passagem do almanaque de 1902,  faz uma pequena retrospectiva da cidade de Franca, a partir 

da chegada da estrada de ferro Mogiana, e desenvolve  seu discurso em torno do progresso e 

do embelezamento, afirmando que dessa forma a cidade estava formando uma ―bonita e 

grandiosa  povoação‖. O texto afirma o seguinte: 

(...) O progresso que ora notamos nesta localidade começou a 

manifestar-se em 1887, quando a linha Mogyana aportou as plagas 

francanas. Até então, ocupara a cidade uma pequena área no cimo da 

colina, e hoje, as suas ruas estendem-se de novo formando, no alto da 

Estação, outra bonita e grandiosa povoação. 

Calculamos a sua população em 7000 habitantes, sendo 610 

proprietários, 264 negociantes e um grande número de industriais. 

Os prédios que, a poucos anos eram em número inferior a 400, hoje 

elevam-se a mais de 900, sendo na totalidade térreos, mas bem 

construídos com pedras, tijolos, muitos de estilos modernos ... dentre 

os edifícios que merecem menção já pelo fim a que são destinados já 

pela elegância e gosto de construção e que concorrem para o 

embelezamento da cidade destaca-se entre outros o Teatro Santa 

Clara, erguido pelo esforço do Barão da Franca e o prédio da cadeia 

pública ( Dezembro de 1901.)
199

    

 

Neste momento, o poder político local era composto por cafeicultores e comerciantes 

destacados que, responsáveis pela administração municipal, monopolizavam todos os cargos. 

Efetuando obras públicas com verbas particulares, garantiam para si privilégios que só faziam 

reforçar seu poder. Tal fato justifica as investidas dos vários barões que se espalharam pelo 

nordeste paulista na época áurea do café e, nesse momento, pode-se dizer que a plutocracia 

entra em cena. 

A utilização do termo plutocracia decorre da constatação de que o termo oligarquia  

não se adequa perfeitamente para designar a forma de exercício do poder no caso paulista. O 

termo oligarquia, significando um sistema político no qual o poder é exercido por um pequeno 

grupo de pessoas, não dá conta de explicar a ascensão de outras pessoas que vieram a fazer 

parte da elite dirigente e adquiriram poder e prestígio, não por laços familiares, até porque, 

com o desenvolvimento urbano e a intensa imigração que estava ocorrendo, alguns imigrantes 

começaram a exercer poder e influência e foram aceitos dentro do círculo da elite dominante 

pelo prestígio financeiro que adquiriram.  

Um referencial do assunto em Franca é a figura do Cavalleiro Caetano Petralha, 

imigrante italiano que atuava junto à elite neste período e tornou-se um de seus  

representantes mais destacados e influentes , aparecendo nos almanaques publicados no 
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período entre os proprietários  do centro da cidade. Em Ribeirão Preto, temos outras tantas 

figuras de imigrantes que, ao enriquecerem, começaram a fazer parte ativa da vida política, 

como o coronel Francisco Schmidt que em pouco tempo foi considerado o maior produtor de 

café do mundo, levando o simbólico título de rei do café; o também coronel e filho de 

imigrante, Arthur Diederich
200

, ocupantes do poder não pelo antigo viés familiar, mas pela 

inserção financeira.     

O termo mais adequado para designar a organização e a prática política do período é, 

portanto, plutocracia, que supõe os limites de ingresso no círculo do poder sobretudo aos mais 

ricos. Em Franca e em Ribeirão Preto, como veremos adiante, essa prática foi acentuada 

devido à ausência de investimentos estatais no Município, o que levava constantemente, como 

já citado, ao investimento do capital privado na realização dos serviços públicos. 

As investidas dos administradores públicos na organização do espaço urbano, tanto 

da região do nordeste paulista como na própria Corte brasileira, tinham uma característica em 

comum, qual seja, impedir a população pobre de construir moradias no centro da cidade, pois, 

de acordo com a pretendida civilização, o pobre seria o elemento que indicava a contradição 

do desejado progresso e, sendo assim, deveria ser excluído.  

 É sabido que, durante a reforma urbana ocorrida no Rio de Janeiro, no início do 

século XX, houve um processo de valorização e embelezamento da área central como uma 

maneira de reservar a porção central  da cidade para a ―concorrência elegante e chic.‖
201

 

 Tanto em Franca como em Ribeirão Preto, podemos relacionar a valorização do 

centro da cidade como uma maneira que os cafeicultores e os respectivos comerciantes 

tiveram de garantir a distinção de suas moradias, dotando o núcleo urbano de uma 

aparelhagem moderna, vide o nascimento do primeiro teatro da cidade, o Santa Clara, em 

Franca, no ano de 1874, e, em Ribeirão Preto, com o planejamento em 1895 e a inauguração 

em 1897 do suntuoso Teatro Carlos Gomes. Tais casas de espetáculos foram, não só nas 

cidades do café, mas em todo o período da belle époque brasileira, elementos de destaque na 

constituição do processo de urbanização, além de propiciar à elite das cidades a desejada 

atualização cultural. 

Em Franca, com o intuito de embelezar a cidade de forma precursora, ou seja, antes 

do início do século XX, um grupo composto por comerciantes e homens ligados à classe 

dominante local funda a sociedade ―Culto à Instrução‖, uma espécie de grêmio literário, cuja 
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primeira providência foi tentar conseguir o terreno para a construção do edifício do teatro. A 

propósito, no dia 16 de abril de 1872, Antônio Sebastião Barbosa, procurador da dita 

sociedade, dirige-se à Câmara Municipal de Franca nos seguintes termos
202

 : 

 

―Ilmos.Snrs. Presidente e ms.membros da Câmara Municipal da 

Franca. Antônio Sebastião Barbosa, procurador da sociedade Culto à 

Instrução ereta nesta cidade, com o grandioso fim de levar a efeito a 

construção de um teatro, nesta cidade; sendo preciso obter o terreno 

para a construção do edifício, vem requerer a V.Sas. em nome da 

Sociedade, se dignem conceder o antigo largo de Santa Ifigênia hoje 

denominado de Santa Cruz, para nele se edificar o Teatro; pedindo à 

empresa cercar o excedente a fim de ser ajardinado ou arborizado; por 

isso o suplicante em nome da sociedade. P.a. V.Sas. se diguem de 

conceder o dito largo pagando-se quaisquer direitos. Franca,16 de 

abril de 1872. Ass. Antônio Sebastião Barbosa.
203

  

 

A petição acima destaca a necessidade destes moradores mais abastados de exigir da 

municipalidade equipamentos urbanos que refletissem a imagem de uma cidade próspera. O 

teatro, dentre outros melhoramentos, seria um elemento importante na construção da 

idealizada cidade. Trata-se da tensão existente entre a construção do mundo burguês junto ao 

seu estilo de vida e a conveniência pública expressa em equipamentos coletivos como praças, 

teatros e normas regulamentando o gabarito das ruas.
204

 

A petição teve parecer favorável da Câmara Municipal, que assim se manifestou: 

 

A Comissão encarregada de tomar conhecimento sobre a petição 

dirigida a esta Câmara pelo Sen. Antônio Sebastião Barbosa 

procurador da Sociedade Culto a Instrução desta cidade, pedindo para 

que se dê a Concepção do Largo de Santa Cruz, para a edificação de 

um teatro, a comissão pois é de parecer que se dê o referido Largo, 

para aquele edifício, visto que não serve só para mimosear mais esta 

cidade, como porque pode-se marcar um outro lugar designado para 

suprir a falta daquele largo com denominação de Largo de Santa Cruz. 

Assim, pois, é de opinião que se marque este largo, além da 

propriedade de João Caetano Ferreira de Souza em seguindo à Forca, 

visto ser este o lugar que a Comissão acha mais apropriado. Sala da 

Câmara municipal de Franca, 16 de Abril de 1872.Ass. Antônio 

Carlos de Vilhena e Antônio Silvério de Freitas...
205

. 

 

Investigando o Livro de Notas de número 28, constante do Cartório do 1º Ofício de 

Franca, Célia David, em sua pesquisa sobre história da música, apresenta dois contratos que 

vêm elucidar e precisar os propósitos da construção do Teatro Santa Clara. O primeiro, com 
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data de 06 de Julho, de 1874, estabelecido entre o tenente coronel José Garcia Duarte com a 

Sociedade Culto à Instrução para a edificação de um teatro na cidade.
206

 O segundo, datado de 

07 de fevereiro, de 1875, que fez a referida sociedade com Antônio Carlos de Vilhena Júnior 

para a pintura do prédio, conforme se contratou.
207

 

É significativa a discussão em torno da construção do teatro. As tratativas em torno 

dessas discussões revelam a mentalidade de empreendedores que vinculavam a casa de 

espetáculos aos ideais políticos do período e que, sustentados no discurso do progresso e do 

embelezamento, visavam transformar a paisagem urbana. 

 Ficamos com a definição de que o Teatro Santa Clara foi construído pelo coronel 

Garcia Duarte, pois, importante político de fins do Império, não iria perder a oportunidade de 

aumentar ainda mais o seu poder e prestigio junto aos citadinos e também porque o teatro foi 

construído no largo da Aclamação, hoje praça Barão da Franca, e não no largo da Santa Cruz, 

como o documento  acima expõe.  

No entanto, a ideia inicial foi, de fato, dos membros da Associação Culto à Instrução, 

nas pessoas de Joaquim da Cunha e Silva, de José Antônio de Lima e de Antônio Sebastião 

Barbosa, que formaram uma comissão composta por quarenta e oito acionistas a fim de 

contribuírem, cada qual, com 205$000 réis. O resultado desse investimento seria, além de 

outros benefícios, o acordo feito para a construção de 50 camarotes destinados aos associados, 

―de modo que um restasse para a Polícia e outro para o restante dos amadores‖.
208

 Dessa 

negociata já avaliamos que o acesso à cultura, via teatro, seria usufruto de poucos. 

Antes de concretizar o negócio ―ocorreu que o Tenente Coronel José Garcia Duarte 

pediu a empreitada e em seiz meses, dava concluído o prédio‖. 
209

  

  O teatro foi inaugurado na noite de 04 de abril de 1874. A abertura foi com a 

representação do drama ―Luxo e vaidade‖ e o cenário ficou a cargo do ―tenente Mamede‖. O 

teor das peças foi descrito pelo cronista Affonso de Carvalho:  

as narrativas sobre as heroicidades da brava gente brazileira nos campos de batalha 

pareciam ter incendiado as imaginações, propagado o sentimentalismo, e o 

enthusiasmo attingia o auge nas grandes scenas da Affronta por Affronta, 

do Soldado brasileiro, do Vinte e nove, Honra e Glória e de outros dramalhões de 

virar e romper...
210

 

  

Observamos que as peças de teatro exibidas no Santa Clara neste período eram 

costituidas principalmente comédias. O crítico teatral João Moura Jr, analisando as produções 
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do teatro brasileiro de fins do século XIX afirma que mesmo as comédias de costumes tinham 

uma produção anêmica e prossegue dizendo: 

 não é à toa que na virada do século, quando o teatro era a diversão coletiva por 

excelência antes que o cinema e o futebol viessem a disputar essa "primazia" o 

repertório dito sério era "privilégio" quase exclusivo de elencos estrangeiros. Mas o 

que esse teatro deixa a desejar como realização estética é compensado pelo 

discernimento que o historiador tem do seu papel como ‗documento de época‘.
211

 

 

A proposta deste trabalho não é o aprofundamento sobre o papel do teatro, ou a 

dicotomia entre peças estrangeiras e nacionais.  O foco aqui é mostrar o teatro como elemento 

aglutinador das várias linguagens artísticas que se desenvolviam no contexto urbano das 

―cidades do café‖ e mostrar como os ambulantes de cinema também pleiteavam o espaço do 

teatro para a comercialização de sua mercadoria. 

Antes da inauguração do Santa Clara já havia uma constante produção teatral com 

representações como o ―Poder do Ouro‖,  ―Probidade‖ e ―Anjos da Terra‖. Essas eram 

apresentações modestas, muitas vezes realizadas em locais improvisados, o que passa a não 

ser mais necessário a partir da construção do edifício do Teatro Santa Clara.       

Nota-se, naquela quadra, um desejo da elite dominante de que a cidade absorvesse o 

mundo culto e civilizado que muitos habitantes conheciam por suas viagens extra província, 

na Corte, ou mesmo na Paulicéia. Essa expectativa era fomentada tanto pela vereança, como 

pelos cidadãos comuns. Para além do progresso material, no sentido de dotar a cidade de uma 

boa infraestrutura, estava também o desejo de civilizar e, por meio da divulgação de revistas 

como a ―Rosa chá‖
212

, tentavam difundir normas para a população quanto aos seus modos de 

vestir e se comportar, ou seja, como uma maneira de formar homens educados para o desejado 

progresso. 

 O fetiche do progresso precisava ser estampado, os espaços de lazer e de 

sociabilidade tornavam- se vitrines ou mesmo passarelas para a materialização dessa cabala 

que se expressou principalmente na moda. 

 A imprensa do período foi aliada deste objetivo e materializava essas idéias por 

meio de publicidade e propagandas, como as das ―Alfaiatarias Cosmopolita‖ e ―Moderna‖ 

que, para o agrado do freguês, possuía ―sempre bom e completo sortimento de casimiras 

inglesas e francezas‖. Era também possível conhecer na Rrua do Comércio, nº 77 B, a 

alfaiataria do italiano Angelo Gentile, que executava qualquer trabalho ―...caprichosamente 
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acabado, pelos mais modernos figurinos de New York, Italia, França, a gosto do freguez...‖ 
213

 

ou, para os mais exigentes, que visitassem a praça Barão, nº 47 e fosse ter na ―Alfaiataria 

Latorraca‖, onde poderia encontrar variado sortimento de casimira estrangeira com ―trabalhos 

garantidos ao gosto do freguez, pelos melhores figurinos de Pariz‖.
214

  

Fruto de um processo de modernização elitista, o preço do conforto era alto e, 

portanto, nem todos tinham acesso aos produtos e mercadorias expostos nas lojas e armazéns 

de Franca. A maior parte da população continuava com sua vida e comida simples, ―com seu 

fumo de corda e sua cachacinha rotineira.
215

    

A cidade de Franca não sofreu um processo de remodelação urbana semelhante ao do 

Rio de Janeiro ou dos grandes centros. Ao contrário, em Franca ocorreu uma junção de 

investimentos públicos e privados na modificação urbana, pois a cidade carecia de 

investimento do Estado. Com isso, seu processo de remodelação foi uma constante, 

estabelecido principalmente pelas leis do município e não se deu como uma intervenção 

cirúrgica. Foi um processo gradativo de remodelação e expansão em que temos como 

exemplo o bairro planejado Cidade Nova
216

.     

 

Imagem: 07: Praça Barão - Teatro Santa Clara – 1912.

 
 

Acervo: Museu Histórico ― José Chiachiri Franca. 
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2.4 Ato 2: Ribeirão Preto- A Eldorado Paulista 

 

A história da cidade de Ribeirão Preto é mais recente que a história da Vila de 

Franca. Suas terras permaneceram inabitadas até o início do século XIX e, assim como a 

cidade de Franca, era rota de passagem de caçadores, comerciantes e bandeirantes. A região 

começou a ser habitada a partir de 1810, principalmente por entrantes mineiros e moradores 

das regiões paulistas. A família mineira dos Reis pode ser considerada a primeira a habitar a 

região. Logo na sequência temos o registro da chegada da família Junqueira, originária de 

Baependi, Minas Gerais. Família numerosa e poderosa que começou a influenciar e 

comandar o espectro político de Ribeirão Preto durante toda a Primeira República.
217

  

A principal atividade dos primeiros colonos no início do século XIX foi a criação de 

gado, cavalos e porcos, que vai aos poucos sendo substituída pela lavoura cafeeira, a partir da 

segunda metade do século XIX. 

A cidade de Ribeirão Preto foi oficialmente fundada no ano de 1856 e sua formação 

acompanha o processo da expansão cafeeira, ainda no decorrer da década de cinquenta, do 

oitocentos.  

O ano do grande ―boom‖ do desenvolvimento de Ribeirão Preto confunde-se com os 

acontecimentos na cafeicultura brasileira a partir dos anos 1887: o desgaste do solo na região 

do Vale do Paraíba e a expansão das lavouras a partir de Campinas reconfiguram todo o 

panorama da economia brasileira e da região em estudo.   

Na década de setenta do século XIX, Luís Pereira Barreto e Martinho Prado Júnior 

fizeram expedições exploratórias para conhecer as terras da região. Em 1876, Pereira Barreto 

coletou amostras do solo de terra roxa, mandou-as para análise na Europa e, em seguida, 

publicou-as no Brasil
218

.  

Martinho Prado, no ano de 1877, com base na experiência de Pereira Barreto,  

divulga artigos falando do potencial da região para o cultivo de café,  no periódico ―A 

Provincia de São Paulo‖: ―constitui o maior dote da Província de São Paulo (...) Àqueles 

fazendeiros da Província que amam o trabalho e (...) desejam fazer fortuna, eu recomendo 

uma peregrinação aquela região‖. E completa:  ―[...] Os maravilhosos terrenos, que tem sido 
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objecto das observações feitas neste jornal, prestam-se a poder constituir no futuro quasi um 

estado no estado‖.
219

  

Como resultado da propaganda de Martinho Prado, ocorre uma intensa chegada de 

migrantes na região de Ribeirão Preto que não parou mais de crescer. A compra e o cultivo 

de café foram impulsionados e muitos desses agricultores eram pessoas vindas do Rio de 

Janeiro e de outras regiões de São Paulo durante a década de 1880 e início de 1890. Henrique 

Santos Dumont, o primeiro ―rei do café brasileiro‖, consolidou uma propriedade na região 

que foi posteriormente vendida no ano de 1894 a uma companhia inglesa pela incrível soma 

de 1200.000 libras esterlinas. A companhia manteve o nome da família na propriedade que se 

chamou Fazenda Dumont. 

O cultivo do café não enriqueceu somente os agricultores que vieram de fora, as 

famílias tradicionais, como a família Junqueira, uma das pioneiras na região, tornou-se uma 

das principais produtoras desse grão.  Os Junqueira constituíram, a partir do enriquecimento, 

toda uma rede de relações que permitiram a seus membros exercer direta e indiretamente o 

poder político na cidade, sobretudo neste contexto em estudo, a Primeira República. 

A Vila de Ribeirão Preto, que em 1873 possuía uma população de 5.552 habitantes, 

dentre estes 857 negros escravizados apontados no recenseamento daquele ano, contava com 

quatro ruas, seis travessas e dois largos 
220

. 

Trata-se de uma localidade que até aquele período desenvolvia-se de maneira 

contínua e trivial, que passa por um intenso processo de mudanças na década seguinte, 

recebendo um aumento de quase o dobro de sua população, alcançando os 10.420 habitantes 

em 1886, apresentando sinais de crescimento urbano, com um maior número de edificações e 

contando com a construção de um cemitério maior
221

. 

Os principais fatores que impulsionaram o crescimento da sociedade ribeirão-pretana 

são percebidos a partir da década de 1880.  A chegada da Companhia de Estradas de Ferro 

Mogiana, no ano de 1883 alterou muito a dinâmica da cidade, acelerando o sucesso 

econômico da produção e exportação do café. A fama da região espalha-se, o que provoca 

ondas migratórias vindas de outras regiões do país e do Estado, assim como um intenso fluxo 

de imigrantes atraídos por campanhas do Governo Federal.
222

.  Nas palavras de Evaldo Doin: 

―Surgidas da busca da aventura do lucro, chamadas nas cartas, relatórios, discursos simples, 
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de Eldorado, de Canaã, essas terras, abrigos de uma vasta onda predatória de nômades ávidos 

e destemperados, eram ao mesmo tempo a nova visão de paraíso(...)‖
223

 

O Município teve sua população aumentada de 3000 habitantes, em 1869, para 

12.033 habitantes, em 1890, e 59.195 habitantes, em 1900, tornando-se um centro dinâmico. 

Com a economia cafeeira os outros setores ligados ao comércio e à indústria também foram 

estimulados. Ribeirão Preto tornou-se base de operações para vendedores e comerciantes que 

trabalhavam na região nordeste do Estado e, em 1906, ali foi fundada a Sociedade União dos 

Viajantes. Por volta de 1903 existiam 22 indústrias ―principais‖ que vendiam desde 

medicamentos, até gêneros alimentícios, cervejas etc
224

. 

A chegada de um grande número de imigrantes de várias nacionalidades, 

principalmente portugueses, italianos e espanhóis ajudou a compor um cenário ainda mais 

rico em relação aos costumes e hábitos, tornando Ribeirão mais cosmopolita. Nos registros 

que temos consta que na primeira década do século XX a cidade recebeu mais de 19.000 

novos imigrantes e, segundo o censo local de 1912, 41,83% da população do município era 

composta de estrangeiros. 

A economia cafeeira desenvolvida na região, maior área produtora de café do 

mundo
225

, permitiu que durante todo o período republicano, ainda que com algumas 

oscilações, Ribeirão Preto gozasse do título de ―Capital do Café‖.  

Não foram apenas setores da indústria e do comércio de produtos de consumo que 

viram o seu desenvolvimento fomentado pelo café. Também os segmentos de lazer foram 

contagiados, possibilitando que o circuito de ambulantes de cinema, companhias circenses, 

companhias de teatro, bandas musicais, entre outros, fizessem de Ribeirão Preto polo fixo de 

suas apresentações: ―A opulenta ‗Petit Paris‘, incrustada no sertão do nordeste paulista, 

Ribeirão Preto tornara-se a maior produtora mundial de café e sua riqueza demandava 

avidamente uma constelação de centros de entretenimento‖.
226

 A nossa tese busca então 

registrar essa investida, como veremos no decorrer da narrativa. 

A casa que a princípio representou os anseios de modernidade da elite ribeirão 

pretana sem dúvida foi o Teatro Carlos Gomes e a partir deste ícone e seu entorno teremos a 

expansão de uma pulsante vida cultural, como veremos na sequência. 
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Imagem: 08- Theatro Carlos Gomes. Autor: João Passig- 1904 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP-015). 

 

 

2.5 Em Cena : O Theatro Carlos Gomes 

 

Assim como verificado na cidade de Franca, Ribeirão Preto passou por intensas 

mudanças no final do século XIX e a elite que se destacava na cidade fomentou um 

importante centro de lazer e cultura, a ponto de, no período da Belle Époque, Ribeirão  

destacar-se como polo atrativo pela fama de uma vida noturna efervescente. 

A possibilidade de levar a vida agitada das grandes metrópoles levou a elite da 

cidade a se antecipar até mesmo a alguns grandes centros e elaborar a construção de um 

grandioso teatro municipal, o Teatro Carlos Gomes, em 1897. ―Era o desejo de ruptura do 

ambiente rural da Colônia, para a construção da cidade modernizada através de programas 

que consubstanciariam uma série de melhoramentos e embelezamentos urbanos‖
227

. 

A ação da elite da época na região era bastante similar em termos de investimentos 

nos equipamentos modernos. Como afirmamos anteriormente, a indicação da construção do 

Teatro Carlos Gomes partiu do vereador e coronel Francisco Schmidt, tal como observamos 
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com a ação do coronel Garcia Duarte em Franca na construção do Teatro Santa Clara. Ao ser 

indicado pelo prestigiado vereador e considerado o ―rei do café‖, as chances de construção do 

teatro de Ribeirão Preto eram certas, como o quê ocorreu. Vejamos a ata da câmara de 

vereadores, de 26 de dezembro de 1895.
228

: 

 

Indico que esta Câmara conceda permissão á Companhia ou sociedade que se 

organizar para a construção de um edifício ou prédio para theatro no quarteirão em 

frente a matriz desta cidade, Praça 15 de novembro com o encargo de fazer o fecho 

do mesmo, ajardina-lo ou arborisa-lo como mais convenha ― e sempre de pleno 

domínio o logradouro público‖. 

 

 

A construção do Teatro Carlos Gomes veio cumprir a tarefa de refinar os gostos, 

propiciar ao citadino ribeirão-pretano um conjunto de atividades de lazer e entretenimento, a 

partir de uma espécie de ―território de sociabilidade‖,
229

 e é fato que tanto em Paris quanto no 

Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre a principal perspectiva era construir toda a 

materialidade moderna nos centros das cidades, revelando que havia sim um espaço a ser 

privilegiado nessa investida, território este que, com certeza, não abarcava o conjunto da 

cidade. 

No entanto, essa ambiguidade entre o moderno e o arcaico esteve presente em todas 

as cidades neste período da belle époque. São Paulo era caracterizada por um cosmopolitismo 

contraditório, marcada pelos tensionamentos advindos da coexistência de diferentes 

temporalidades, nas quais conviviam lado a lado, nas produções e reproduções da vida 

cotidiana, o arcaico e o moderno, o novo e o velho, configurando diversos ritmos sociais que 

imprimiam à cidade uma feição heterogênea
230

. 

 A aprovação do projeto para a construção do teatro foi palco de disputas políticas, 

pois nem todos os citadinos estavam de acordo. Como já afirmamos anteriormente, pensado 

no ano de 1895, o Teatro Carlos Gomes foi inaugurado em 1897 e sua construção vai 

significar a implementação de medidas ordenadoras e transformadoras pelo viés do controle 

tanto sanitário quanto estético
231

. 

Ribeirão Preto estava crescendo muito na década de noventa do século XIX, porém, 

enquanto a cidade crescia nas áreas centrais, as áreas periféricas exigiam investimentos. Por 

outro lado, mesmo para a área central ainda havia necessidade de infraestrutura e, para a elite 
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reunida no ano de 1895 na Câmara da cidade, a imagem de uma cidade moderna e próspera 

passava pela instalação de um suntuoso teatro e assim procederam. 

O teatro transformar-se-ia numa extensão da vida burguesa, dos espaços públicos 

das salas de visitas, no interior das residências, para o interior do foyer e da sala de 

espetáculo
232

. 

O Carlos Gomes foi construído pelo escritório de Ramos de Azevedo, à época o 

arquiteto escolhido pela elite cafeeira para erguer, tanto no interior como na capital paulista, 

os importantes edifícios- monumentos do período. O material utilizado para a construção do 

teatro indica a opulência e ostentação da elite cafeeira: composto por escadarias de mármore 

de Carrara, candelabros de bronze alemão, madeira de lei, pinho de Riga, portas lavradas e 

material do proscênio e da ribalta importados da Europa, vitrais italianos e telhas francesas
233

.    

Seu espaço interno foi inspirado nos moldes europeus, especialmente em Garnier. 

Sua plateia, em forma oval com capacidade para 400 pessoas, era circundada por 

frisos de veludo e as cadeiras no estilo Luís XV. A galeria compunha-se de 

aproximadamente 200 lugares. O pavimento superior abrigava o foyer, e acima 

deste, um grande salão para recepções e bailes.
234

 

 

Os equipamentos modernos da cidade foram instalados antes mesmo de outros 

aparatos de saneamento ou calçamento de ruas. O primeiro teatro, o Carlos Gomes, projetado 

por Ramos de Azevedo e instalado no centro da cidade, na praça XV de Novembro, foi fruto 

de investimentos dos coronéis Francisco Schmidt, Luiz Pereira Barreto, Joaquim Macedo 

Bittencourt, Arthur Diederichsen e é um claro indício da necessidade de dotar a cidade de 

símbolos do moderno, de bom gosto e de civilização, desejos muito presentes no seio da elite 

brasileira do período. Rubem Cione assim se refere sobre a importância do teatro Carlos 

Gomes na praça central da cidade: ―Por muitos anos ornou a Praça XV com sua grandiosidade 

e imponência. Era o segundo teatro do Brasil em beleza arquitetônica, não havia ainda o teatro  

Municipal de São Paulo, apenas superado pelo teatro Amazonas de Manaus‖.
235

 

O Teatro Carlos Gomes como os outros símbolos do progresso construídos nas 

várias cidades brasileiras no período belle époque  figurava em fotografias e postais como um 

dos mais belos atrativos da cidade e  com sua imagem imponente atraía para a praça todo um 

novo contexto de sociabilidade.  A Praça XV de Novembro, assim como a Avenida Central 

no Rio de Janeiro, vai ganhar muitos outros estabelecimentos no seu entorno: confeitarias, 
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restaurantes e, nas primeiras décadas do século XX, algumas salas de cinema. Rodrigo 

Paziani observa que: 

A estabilidade da empresa nas duas primeiras décadas do século XX, também 

possibilitou à elite cafeeira, a oportunidade de conhecer as novidades produzidas na 

Europa, importadas pelas principais casas de comércio da cidade, como chapelarias, 

tabacarias, lojas de modas (―Au Bon Marché‖) e casas de alimentação
236

, e 

transportá-las ao interior, para ―civilizá-lo‖.  

 

O próprio Teatro Carlos Gomes, assim como outros teatros das cidades estudadas, 

foi requisitado pelas companhias de cinema ambulantes que precisavam de um espaço para 

comercializar as vistas de cinema. A intensificação da atividade de cinema ocorre 

principalmente na virada do século XIX e durante a primeira década do século XX. Arlindo 

Machado
237

 chama-nos atenção para o fato de que  salas dedicadas exclusivamente ao cinema 

foram um fenômeno mais recente. De fato, o que observamos nas cidades em estudo é que 

por vezes os teatros cumpriram o papel de local privilegiado para as companhias de cinema 

que chegavam. Em Ribeirão Preto, dados recorrentes nas fontes consultadas indicam uma 

intensa utilização do Teatro Carlos Gomes pelas companhias de cinema, principalmente a 

partir de 1905 e, em 1908, um projetor para cinema é instalado devido à crescente demanda 

do público frequentador. 

A utilização do Teatro Municipal era constante no ano de 1914. Devido à 

preocupação com a aparência e o embelezamento da cidade, através do jornal A Cidade, é 

endereçado um pedido ao coronel Francisco Schmidt para a pintura externa do prédio. 

Posteriormente, o mesmo periódico estampa agradecimentos pela atenção do coronel ao 

referido pedido, sugerindo que outros proprietários de prédios públicos fizessem o mesmo, 

com o propósito de dotar a cidade de uma imagem de riqueza e embelezamento. 

   

THEATRO CARLOS GOMES 

 

O cel Francisco Schmidt tomou na devida conta o pedido que lhe endereçamos por 

esta folha e está mandando proceder á pintura externa do theatro Carlos Gomes. 

Seria muito louvável que o exemplo fosse seguido pelos demais proprietários de 

prédios nesta cidade, para que  os membros do Congresso Agricola que aqui vae 

funccionar proximamente levassem a impressão de que Ribeirão Preto vale pela sua 

sobranceria, pela sua  riqueza, pela sua actividade e pelo seu embellezamento.
238

 

        

   

Reproduzimos abaixo cartaz do primeiro programa do Teatro Carlos Gomes e que 

marca sua inauguração, com direito à companhia lírica italiana e à ópera balé ―O Guarany‖. 
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Interessante registrar no cartaz o ―clic‖ feito por Aristides Motta que, além de fotógrafo na 

cidade de Ribeirão Preto, tornar-se-á, durante a primeira década do século XX, proprietário 

de casas de cinema, como veremos mais adiante.  

 

 

Imagem 09:- Cartaz Inauguração Theatro Carlos Gomes -1897. 

Autor: Aristides Motta 

 

              Fonte: Almanach de 1913. 

                                               Acervo: Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). 

 

 

O cartaz de 16 de novembro de 1897 apresenta de forma figurativa a efervescência 

da cidade que durante muito tempo foi considerada a ―Eldorado Paulista,‖ ―A Califórnia 

Brasileira‖, a ―Petit Paris” brasileira por ter se tornado polo de uma vida cultural muito ativa. 

A reprodução do cartaz no Almanaque de 1913 busca reforçar a importância deste 

acontecimento, elegendo-o dentre aqueles que deveriam figurar na memória dos citadinos. 

 As informações sobre o teatro sempre estavam estampadas na primeira ou segunda 

página do periódico, na seção que noticiava as diversões que ocorriam na cidade diariamente. 

Neste mesmo espaço do jornal eram anunciadas festas, bailes, músicas e apresentações de 

circo
239

. 

Para Ribeirão Preto, Paziani observa que nos primeiros anos republicanos a elite 

expunha sua nobreza principalmente no Teatro Carlos Gomes e no Cassino Eldorado, locais 

de convivência social, representando não somente um espaço de diversão e entretenimento da 
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elite, desejosa por ares de civilização (europeia), como também espaços onde se partilhavam 

afetividades, privacidades e posicionamentos políticos entre os chefes locais e sua parentela, 

estendendo-se, algumas vezes, aos comissários de café e investidores estrangeiros
240

.  

A construção de uma imagem moderna e próspera de Ribeirão Preto, que já era 

muito divulgada pela imprensa, foi celebrada na publicação da ―Brazil Magazine- Revista 

Illustrada d‘Arte e Actualidades‖.
241

  Em uma das passagens do artigo intitulado ‗A Califórnia 

do café‘, Martinho Botelho  refere-se à cidade como ―grande centro urbano‖, onde o comércio 

 ...tem um desenvolvimento completo e supre a vida social com todas as exigências 

do viver moderno(...) os theatros, os cinemas, os concertos publicos, as brasseries e 

os restaurants, contentam os praseres da vida nocturna do movimentado capital do 

Oeste Paulista(...). 

 

O Teatro Carlos Gomes seria, portanto, para o contexto daquela sociedade,  símbolo 

do desejo de civilização, espaço a princípio reservado às óperas e às apresentações do lazer 

tradicional e seria também um dos principais palcos de recepção do comércio ambulante de 

cinema e, posteriormente, em 1908, nele instala-se uma cabine de projeção especificamente 

para projetar os filmes que encantavam a sociedade da época. 

A abordagem mais ampla do teatro permite analisá-lo como veículo, espaço de 

expressão de diversos gêneros de entretenimento e não só voltado para as peças de teatro, mas 

também como local de sociabilidade tanto da elite, como dos diversos migrantes, imigrantes e 

populares em geral que frequentavam as atrações oferecidas, assim como de tantos outros 

ambulantes de cinema que arrendaram o teatro para suas temporadas artísticas e comerciais na 

―Capital do Café‖. 

 

 

2.6 As letras construindo imagens  

 

Propõe-se nesta tese uma leitura da relação entre cidade e cinema e nas páginas que 

seguem cabe registrar o papel da imprensa e as notícias sobre as transformações que se 

processavam no espaço urbano. Tais notícias encontraram, em fins do século XIX e início do 

XX, seu veículo de difusão nos jornais e a propagação do cinema muitas vezes era o eixo 

central delas. 
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A princípio Ribeirão Preto  relacionou-se com a imprensa somente por meio de 

jornais procedentes de São Paulo que chegavam diariamente por meio da Companhia 

Mogiana de Estradas de Ferro. Vinham especialmente o Correio Paulistano e o Província de 

São Paulo. Em 7 de setembro de 1884 surgiu o jornal A Lucta, primeiro periódico local a 

circular semanalmente na cidade: ―era uma publicação literária, noticiosa e crítica no terreno 

da cortesia, destinado à luta pelo progresso de São Simão, antiga comarca de Ribeirão 

Preto.‖
242

 Além deste jornal,  cito o nome de outros periódicos, sem me ocupar da  linha 

dessas publicações, devido ao foco que busco, ou seja,  a construção de imagens sobre o 

urbano por meio desta mídia. 

 Entre os jornais que ora tiveram vida efêmera, ora tiveram vida longa e diária, 

temos: ―O Diário da Manhã‖, segundo Cione, criado para defender os interesses dos barões do 

café; o jornal ―O Reporter‖, criado entre fins do século XIX e início do século XX, teve vida 

efêmera e, comungando com a opinião por nós defendida aqui sobre o papel  da imprensa nas 

cidades do café,   Cione afirma  que ― O Reporter foi um dos pioneiros da campanha do 

progresso‖
243

.  

Além do ―Diário da Manhã‖ e do ―Reporter‖, Ribeirão Preto viu surgir o ―Fanfulha‖, 

em 2 de julho de 1892, diário em língua italiana; no mesmo ano o ―Sétimo Distrito‖, o ― La 

Unione Italiana‖, redigido em língua italiana e que só durou um ano. Outros do início do 

século foram: ―O Sorriso‖;  ― O Ribeirão Preto‖; ― O Parafuso‖; ― La Tribuna‖, publicado em 

língua italiana; ― O Jornal do Oeste‖. Finalmente, edições mais lineares, como o jornal diário 

e que compõem parte de nossa pesquisa: o jornal ―A Cidade‖ e o ―Diário da Manhã‖. 

A vida efêmera dos periódicos citados não diminui a importância que tiveram como 

interlocutores do discurso civilizador dos tempos da Primeira República e, no caso de 

Ribeirão Preto, a inserção urbana dos imigrantes italianos, fundando no período diversos 

jornais em sua língua de origem. De acordo com Cione, ―A vida do jornal era a mesma, 

confundindo-se com a cidade. Nas suas horas de alegria, de tristeza, de grandes 

acontecimentos, da alta e queda do café. Das festas monumentais...‖
244

. Tempos boêmios da 

terra que Cassoulet transforma na ―Petit Paris”, com as francesas importadas diretamente da 
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França. Porém, buscamos entender como jornalistas construíram, por meio de suas letras, uma 

verdadeira campanha por um outro ambiente urbano, com hábitos novos, que iam desde a 

remodelação urbana, passando por mudanças no comportamento, até a frequência aos cinemas 

da época.  

A defesa da imprensa muitas vezes vinha de si mesma, através do auto elogio e 

demonstrações de solidariedade com o desenvolvimento cultural da cidade, ―despretensiosa‖ e 

―neutra‖: 

  

AS QUESTÕES THEATRAES
245

, ultimamente aqui agitadas, parece que vão dando 

resultado. 

A imprensa, sem duvida alguma, faz jús a um tratamento mais cavalheiresco, mais 

gentil dos srs. Empresários; pois, como todos sabem,  nós outros que vivemos a 

mourejar nesta vida de decepções do jornalismo, somos sempre benevolos nos 

nossos commentarios theatraes, contribuindo, portanto, embora modestamente para a 

prosperidade das empresas. 

Embora não tenhamos, absolutamente, nenhum resultado nisso, causa-nos viva 

satisfação, quando sabemos que os theatros são frequentados. 

É claro que nós, com as nossas palidas notícias, com os nossos commentarios 

despretenciosos, muito concorremos para o bom resultado das temporadas theatraes. 

 Em todas as capitaes a imprensa é sempre  distinguida com a máxima consideração. 

No proprio palacio do governo federal, os simples reporters tem gosado da attenção 

do sr. Chefe da nação.  

O sr. Nilo Peçanha, ao assumir o seu elevado cargo,  entre os multiplos problemas 

que absorviam todo o seu tempo, não olvidou os representantes da imprensa carioca. 

Pelo contrario, chegou até a dar-lhes um lugar especial no ministério do exterior, 

afim de que os jornalistas alli pudessem encontrar todas as facilidades no 

desempenho de sua missão.
246

  

 

 

O jornalismo impunha à sociedade o ritmo do progresso e a busca incessante do 

novo. Fruto de um processo que se expandiu a partir do século XVIII e que se intensificou 

durante os anos 30 do século XIX, com a imprensa comercializada, principalmente em países 

como Inglaterra, França e Estados Unidos. 

O tempo das letras estava em vigor e ao jornalista cabia a missão de difundir e 

incentivar novos gostos e hábitos, divulgando os eventos culturais oferecidos na cidade, 

sobretudo o teatro, cumprindo um papel civilizador, o que fica explícito na afirmação do 

jornalista do A Cidade:  ―muito concorremos para o bom resultado das temporadas theatraes‖.  

A frequência aos teatros e cinemas passa a ser muito incentivada por diversos jornais, tanto 

nas capitais quanto no interior e a vida cultural era notícia de uma página inteira, 

normalmente no início do jornal, sempre nas primeiras páginas. 
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A imprensa exerce, sem dúvida, um papel de destaque no fomento e divulgação dos 

novos fenômenos da modernidade e, os periódicos, com colunas ou sessões específicas 

destinadas a diversões, tratam das peças, companhias de dança, circo, cinemas, e constituem 

assim valioso incentivo para a saída do público de suas casas, fomentando o consumo do 

entretenimento. 

 No caso de Franca a ocorrência dos primeiros jornais data do dia 01 de janeiro do 

ano de 1884, com o jornal Nonno Districto.  

O processo de comercialização desses jornais acelerou-se a partir da colocação dos 

anúncios publicitários, o que permitiu uma nova base de cálculos, com preços mais baixos e 

um número maior de compradores. O editor reservava aos anunciantes um grande espaço. 

Partindo dessa dinâmica, o jornal, além de anunciar a mercadoria a ser consumida, passa, ele 

mesmo, a ser uma mercadoria que ia mesclando em sua edição informação e propaganda. ―Tal 

mudança corresponde à alteração da esfera pública que passa do interesse público, para os 

interesses privados na esfera pública‖.
247

 

O desenvolvimento dos meios de comunicação e a velocidade da notícia imprimiram 

à vida urbana um padrão de consumo rápido das informações. Dentro desse processo, as 

visões daquilo que pudesse indicar o progresso e a civilização eram quase que celebradas 

pelas notícias dos jornais. Assim foi com o surgimento e propagação das atividades 

cinematográficas nas cidades do café: ―Não se cansa o sr. F. Cassoulet em distrair o nosso 

publico exhibindo todas as noites no theatro boas vistas pelo cinematographo Richebourg. O 

programma para o espectaculo de hoje é excelente‖.
248

 

Os jornais tornaram-se veículos de propaganda do efeito órfico que o cinema 

produziu no espaço urbano, sobretudo com as primeiras exibições do cinema falado. Vejamos 

a notícia da "Tribuna da Franca," de 14 de setembro de 1905: 

Cinematographo 

Realiza-se hoje no Theatro Santa Clara o primeiro espetáculo do cinematógrapho 

fallante de propriedade da empresa Candburg. 

Não só por ser novidade entre nós o cinematógrapho fallante, como também pelo 

grande número de esplêndidas vistas que serão exhibidas, e de prever-se que o Santa 

Clara apanhe hoje uma enchente à cunha  
249

. 
 

Embora tratemos de uma  sociedade com altíssimo nível de analfabetismo, o que se 

depreende das propagandas dos jornais da época é a sua eficácia. A imprensa chamava a 

atenção de todos, divulgando os preços dos espetáculos e incentivando a participação dos 
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populares, pois havia assento para todos os gostos e bolsos, tornando nítida a divisão social 

que os cines-teatro exibiam: 

― Cinematographo fallante 

Empresa Candburg 

Espetáculo de grandiosa novidade! 

Preços: 

Camarotes - 10$000, cadeiras – 2$000, geral – 1$000 

Attenção. Esta empresa não passa bilhetes, os quais se acham desde já 

a venda na bilheteria do Theatro. 

3 únicos espetáculos, sempre novo
250

s! 

 

O efeito causado pelas imagens das companhias de cinema que chegavam à cidade  

era descrito nos jornais com bastante entusiasmo e confirmava o seu interessante papel na 

modificação dos hábitos urbanos. A partir das projeções, o teatro recebia todas as noites ou 

nas matinês um público maior, que vinha ver de perto o efeito das ―vistas‖ em movimento. No 

jornal "Tribuna da Franca", de 17 de setembro de 1905, lê-se: 

Cinematographo 

Com grande concorrência de espectadores, realizou-se na noite de quinta-feira 

última o espetáculo de estréia do cinematographo fallante, da Empresa Candburg. 

Todas às vistas, exibidas foram bastante apreciadas, em virtude de serem muitas 

delas completamente novas para o público e de bello efeito. 

Hoje haverá outro espetáculo com um programa verdadeiramente attraente cuja 

execução será feita caprichosamente, e que muito agradará, por certo o mais 

exigente espectador .
251

 

 

 

 Após 1905, observa-se o aprimoramento de algumas técnicas novas nos filmes, 

novas temáticas e novas formas de exibição, o que estimula a concorrência entre os 

exibidores. Dentre as inovações estão o aparecimento de filmes sincronizados com o 

fonógrafo e de filmes falantes, com a introdução de atores falando e cantando atrás das telas, 

realizadas por exibidores como Cristóvão Auler e Francisco Serrador. A empresa Candburg 

foi responsável pelas primeiras experiências de filmes sonoros
252

, e Franca já usufruía dessa 

novidade. 

Araújo registra a chegada da empresa Candburg na cidade de São Paulo, no Teatro 

Sant‘ana, no dia 9 de maio de 1906. O cartaz chamativo alertava para ―o maravilhoso 

cinematógrafo falante‖:  

O mais importante e aperfeiçoado aparelho que se apresenta na América do Sul. 

Atenção Esta empresa possuidora do mais moderno e mais perfeito aparelho 

descoberto até hoje, que se acaba de obter no Polytheama, de Buenos Aires, no 

teatro Lírico, do rio de Janeiro e no Guarani, de Santos, ruidoso sucesso, não só pela 

grandiosa coleção de vistas ( tudo o que há de mais importante no gênero ), cômicas, 

dramáticas, satíricas, fantásticas, etc. como também pela completa nitidez, sem 

ocilações (fixas!). 

                                                           
250

  Tribuna da Franca, 14/09/1905. Museu Histórico de Franca, José Chiachiri. 
251

  Jornal Tribuna da Franca,  17/09/1905. Museu Histórico de Franca, José Chiachiri. 
252

 ARAÚJO, 1976, op.cit.128. 



109 

 

  

Único Cinematografo que não incomoda a vista. Único aparelho firme sem 

trepidações!! 

Não confundam com os que até agora se tem apresentado. Esta empresa apresentará 

ao ilustre público desta capital uma enorme coleção de vistas completamente 

desconhecidas e de retumbante sucesso e dará limitado número de espetáculos
253

. 

 

 

O repertório dos filmes exibidos nessa época não se diferenciava do que era 

apresentado em outros países: cenas rápidas mostrando paisagens, chegadas de trem, cenas 

circenses, animais, touradas e outros fatos cotidianos. Acompanhavam as exibições nacionais 

alguns filmes vindos do exterior, de diretores como Edison, Méliès, Pathé e Gaumont. Os 

locais de exibição variavam: barracas de feiras de diversão, salas improvisadas, teatros ou 

outros locais. Em Ribeirão Preto e Franca temos registros da exibição de cinema em cassinos, 

igrejas, confeitarias e até em fazendas. 

Apesar de suas peculiaridades locais, por se localizar no interior do Estado, o 

consumo das novidades do cinema nas terras do café era concomitante aos grandes centros, as 

mesmas prestigiadas companhias que aportavam em São Paulo e no Rio de Janeiro também 

visitavam as cidades cafeeiras, buscando vender as suas novidades. 

Os valores praticados tanto na Capital como no interior não diferiam muito. Vê-se no 

cartaz do Teatro Santana, de 1906, que a empresa Candburg oferecia os espetáculos aos 

seguintes preços: frisas, 15$000;  camarotes, 10$000; cadeiras, 3$000; balcão 1ª fila e 2ª fila, 

3$000; gerais 1$000. Os espetáculos da mesma empresa foram comercializados em Franca 

pelos seguintes preços: camarotes, 10$000; cadeiras, 2$000; geral – 1$000. Essa anotação 

demonstra que a cidade possuía um público promissor para os ambulantes de cinema. 

A propagação de casas de cinema propiciou a intensificação da vida cultural, como 

apresentações de bandas de músicas, shows e bailes. A interação teatro-cinema permanece, 

tanto que neste período, segundo Célia David, as orquestras encontraram o seu ponto alto 

com o advento do cinema-mudo. Até mais ou menos 1910, as notícias de jornais 

restringiam-se a apresentações feitas entre os atos de uma peça teatral, aos concertos 

particulares e espetáculos variados. Os gêneros estendiam-se do popular ao erudito, com 

supremacia do romântico e operístico, a saber: Verdi, Puccini, Rossini, Carlos Gomes, 

Schubert, entre outros. 

A Tribuna da Franca, no dia 24 de setembro de 1914, estampa a seguinte notícia do  

Cine Santa Maria: ―Logo no 2
o
. Ato, a música tocou um trecho da "Traviata Triste", único da 

música universal...‖.  
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Neste mesmo periódico, no dia 04 de outubro de 1914, publicou-se: ―Santa Maria 

(...) tocou-se Otelo de Verde, 4
o
. Ato. Admirável música...‖. 

No exemplar da "Tribuna da Franca", do dia 29 de outubro, de 1914, lê-se: 

 

(...) mas o sucesso musical da noite foi a Gioconda. Parabéns a orquestra, a 

esplêndida orquestra do Santa Maria, saber tocar música de responsabilidade, de 

fôlego, como a Gioconda, a Norma, o Rigolitto, o Guarani, a Tosca, a Cavalaria 

Rusticana, a Traviata, nos melhores trechos. 

 

Observa-se uma intensificação no ritmo de vida nas cidades do café na primeira 

década do século XX. Uma quantidade muito vasta de periódicos invade o cenário literário, 

em meio a um conjunto de objetos modernos que vai desde o telefone, o cinematógrafo, até o 

automóvel. A princípio, muitos desses inventos modernos estavam circunscritos ao âmbito da 

elite, mas nem por isso deixavam de ser contemplados pelo restante da população, numa 

participação ambígua e contraditória no novo cenário urbano.  

Em Franca, os jornais atuavam como órgãos fiscalizadores e difusores de novos 

costumes. Eles pediam água, abaulamentos de ruas, árvores, luz, bem como divulgavam a 

chegada de novas companhias de teatro, os bailes e os trajes de seus assíduos frequentadores, 

marcando seu papel significativo na divulgação e propaganda dos signos da modernidade.    

Ilustra o papel da imprensa francana na transformação de determinados fatos em 

espetáculos uma nota do jornal "Tribuna da Franca", de 10 de abril de 1904, dia seguinte ao 

da inauguração da luz elétrica na cidade, e que transcrevemos a seguir. As linhas do periódico 

destacam que aquele foi um acontecimento que ―perdurará para sempre nos anais da história‖:  

 
O dia 09 de abril foi um dia de gala e de grandes festas para a antiga Vila Franca do 

Imperador. As ruas da cidade quase geral, foram enfeitadas pelos moradores dos 

quarteirões, com arcos de bambu e bandeirinha de papel de seda multicores. Na 

praça Nossa Senhora da Conceição quatro coretos foram construídos para as bandas 

de música que vieram de Ribeirão Preto, Batatais e Uberaba que junto com as nossas 

contribuíram para o mais brilhantismo da festa. No total eram 6 ,bandas de músicas 

que tomaram parte. O movimento de gente pelas praças e ruas da cidade foi enorme, 

aumentando ainda mais durante a tarde, próximo a hora de ligar o ―botão elétrico‖.  

E este foi ligado às 19horas mais ou menos, pelo então Juiz de Direito Dr. Manoel 

Policarpo de Azevedo, em sessão solene da Câmara Municipal. Vivas e aclamações 

se faziam ouvir por todos os cantos da cidade, saudando aquele grande vôo para o 

progresso. 
As bandas musicais executaram o hino nacional, foguetes estrugiam, palmas, gritos, 

alegrias. Usaram a palavra na ocasião o DR. Júlio Cardoso, vereador Dr. Policarpo, 

Dr. Fábio Barreto; pela câmara de Ribeirão Preto Dr. João Kople, Gustavo Ribeiro, 

Prof. Sabino Loureiro. Depois, a câmara acompanhada das Bandas e do povo, foi 

saudar a ―força e luz‖ na sede da empresa. As 21horas foram queimadas na Praça 

Nossa Senhora da Conceição, fogos de artifício e as bandas musicais realizaram 

concertos que duraram até altas horas da noite, sob aclamação popular.  

Noutro dia, desde manhã, se iniciaram os festejos e a noite, nos salões do Externato 

Municipal, teve lugar o grande baile preparado a capricho.  



111 

 

  

  

 

Neste período, não são somente as fotografias que transmitem imagens, também as 

letras conseguem criar imagens cenográficas , tanto os jornalistas como os cronistas foram os 

agentes mais atuantes do período. A imprensa foi também bastante expressiva em termos 

quantitativos, mesmo na fase anterior à Proclamação da República. A percepção do literato e 

cronista da cidade de Franca, Affonso de Carvalho, ilustra bem essa constatação: 

(...) uma cidade enriquecida por um passado jornalístico de 57 órgãos de publicidade 

(número em verdade assombroso para uma localidade remota das fronteiras 

paulistas) e contendo no seio uma falange distinta e inteligente de letrados, pode 

gabar-se de ser havida triunfalmente como uma das mais cultas cidades da 

inigualável e grandiosa terra dos bandeirantes (...)
254

. 

 

Em 1903, em Franca, ocorre uma larga criação de periódicos das mais diferentes 

especialidades. Temos "o Janota", de João Felicio e Saturnino Fernandes; o "Correio 

Commercial‖, de edição diária, dirigido por Bernardino Salles; o "Portugal Brasil", de vida 

efêmera, do Dr.Santos Pereira; o "Sonhador", de Antonio Gonçalves e Antonio André, 

publicado no mês de julho. Em agosto ocorre a criação do periódico "Aurora", de Abner 

Valente e Joaquim Faria. Em setembro, a loja Maçônica "Emile Zola" publica apenas um 

número do periódico "Lowton". Ormisio Pereira e Benecdito Palhares publicam em novembro 

a "Camélia" e, para terminar esse "boom" do ano de 1903, João Lourenço Filho imprime O 

Diário da Franca.       

O jornalista Mauro, um dos editores do jornal Tribuna da Franca, impressionado com 

tamanha produção,  conclui: "...não só moços como velhos, brancos, pretos, e vermelhos, com 

inteira liberdade de escrever, por atacado e a varejo".
255

 

Não temos dados confiáveis sobre a duração desses periódicos, nem o número de 

leitores, até porque muitos desses jornais estavam ligados a facções políticas e tiveram  vida 

efêmera. Entretanto, cruzando com os dados que temos sobre as várias formas de 

entretenimento como cinema, revistas ilustradas, teatros, clubes literários entre outros, não 

hesitamos em considerar o surgimento de uma indústria cultural florescente na cidade. 

A euforia jornalística foi tanta neste período que o jornal "Tribuna da Franca", 

sempre que possível, publicava artigos sobre a importância da imprensa para a sociedade. 

Uma dessas publicações trouxe um artigo de Alfredo de Paiva, intitulado a ―Missão da 

Imprensa,‖ em que fica claro o culto ao progresso e ao papel da imprensa como civilizadora 

dos costumes: 
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Emile Adet, conhecendo o poder da Imprensa, articulara: é uma potencia dos 

séculos. 

Julio Janiu, notável folhetinista francez, exclamou: 

" O jornalismo é o senhor absoluto da época, é o déspota inflexível dos tempos 

modernos, é a única soberania inviolável é muito mais que uma potência de direito, 

é uma potência de fato, todas as grandezas do mundo  despedaçam-se contra este 

escolho. 

 O jornalismo marca a cada um sua popularidade, sua glória, seu renome, seu valor 

neste mundo. 

 

Este trecho descrito deixa claro o interesse do jornal "Tribuna da Franca" em 

transmitir o valor da imprensa como portadora da civilização dos ―novos tempos.‖ 

A passagem é de um ufanismo exagerado, mas ao mesmo tempo revela o 

crescimento da produção e divulgação da imprensa no mundo. É desse período o aumento da 

circulação dos folhetins e o espetacular crescimento deste nicho da indústria cultural: 

O jornalismo é a reprodução de toda a vida pública, literária, Philosophica, 

reflectindo todas as cores da sociedade de abaixo. 

Advoga a causa do fraco contra a prepotência imbecil do forte dirige e orienta os 

governos faz as revoluções destroe reinos e impérios, e, do alto de sua 

independência, critério e civismo, proclama a egualdade dos cidadãos perante as 

Leis, a Justiça intangível, a Liberdade, fazendo em estilhaços a ignorância, 

pulverizando o erro. 

E a tuba, a cujo clangor, congregam-se os Povos para as jornadas da Paz da 

Civilização e do Progresso (...) 
256

 

 

Mesmo considerando o importante papel da imprensa e, neste caso, até utilizando-a 

como fonte histórica, sabemos que é ingênuo pensar que o jornal possa apresentar como 

artigo, através da crônica, a vida como ela é, sem maquiagem alguma, sem criação ou 

elaboração. O artigo de jornal é uma representação que se propõe no lugar daquilo que se 

passou, apresentando uma imagem que, no mínimo, prenda a atenção, fazendo desaparecer a 

distância entre a representação e o representado. ―Ela vende um ‗pedaço‘ do real  manipulado 

e tendencialmente sedutor, por que há um público a captar‖
257

. Podemos destacar que, mesmo 

em fins do século XIX, os jornais de várias tendências, publicados tanto em Franca como em 

Ribeirão Preto, veiculavam as notícias e promoviam debates e críticas e, através de seus 

anúncios, estimulavam o consumo.    

A realidade é que os benefícios da luz, do telefone e da água talvez fossem até 

festejados pelo povo. Porém, é certo que o abastecimento de luz nos bairros mais distantes, 

durante boa parte do período em estudo foi insatisfatório e deficiente, de maneira que mesmo 

o jornal comemorando e deixando a ideia de que a implantação da luz elétrica fora algo 
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inesquecível, fica a pergunta: para quem? Pois, não foi a maioria da população que se 

beneficiou com os serviços que, de maneira em geral, eram caros e, portanto, inacessíveis. 

A construção do palco urbano, como podemos observar até aqui, foi obra do dinheiro 

privado dos muitos comerciantes e cafeicultores do período e o local apropriado para a 

chegada e instalação desse progresso foi o centro da cidade, que no caso beneficiaria os 

abastados moradores daquele local, reservando aos outros atores um papel secundário no 

enredo que ali se desenvolvia. Não queremos dizer, contudo, que esses coadjuvantes 

aceitassem sem contestação esse lugar no palco urbano e, por vezes, o que vimos foi a 

tentativa da elite de conter a invasão dos excluídos nesse cenário.          

Percebemos que foi precisamente nos anos 10 do século XX que ocorreu uma 

diversificação cultural bastante significativa nas cidades do café, o que nos fornece pelo 

menos três referenciais básicos, a serem aprofundados adiante. São eles: A questão do 

desenvolvimento urbano que já foi trabalhada quando falamos dos ideais da belle époque e da 

construção dos teatros e segue diluída nos capítulos ao falarmos de outras casas de 

espetáculos que estavam se expandindo no período; os hábitos culturais da população e a 

recepção do cinema; e, finalmente, a propagação da indústria do entretenimento que estava se 

formando no período com o registro de seus empresários e credores. Cabe neste tópico a 

localização da quantidade de casas de espetáculos, sobretudo dos cines-teatro e o registro dos 

exibidores e produtores de cinema do período. 
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3 A ativa vida Cultural das Cidades do Café. 
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3.1 A Chegada do Cinematographo nas terras do café. 

 

 

Pouco, muito pouco e bisonho para o olhar enfastiado, 

acostumado ao universo virtual e pós-moderno de hoje. 

Mas, para os daquela época, era a faísca que detonou as 

forças criativas, terríveis e demoníacas da velocidade, 

do efêmero, da perda das auras e dos sentidos, da 

reprodutibilidade técnica das obras de arte e, 

consequentemente, de sua redução e 

empobrecimento
258

.                               

 

 O constante desenvolvimento da economia cafeeira impulsionou a alteração da 

estrutura física, mas também do cotidiano cultural das ―cidades do café‖ com a chegada ou 

passagem de companhias artísticas, nacionais e internacionais, a chegada de músicos para 

viver nessas ―urbi”, a instalação de cassinos, de novos teatros, de confeitarias, de salões de 

dança, de circos e a passagem dos exibidores ambulantes de cinema
259

 que, alterando as 

formas de lazer tradicionais das cidades, construíram nos anos 10 do século XX os primeiros 

cinemas das cidades do café, modificando os hábitos de sociabilidade dos cidadãos. 

Porém, tanto a cidade de Franca como de Ribeirão Preto possuíam formas de 

manifestações culturais mais tradicionais e por vezes receberam ―companhias de fantoches, 

circos e companhias de curta temporada. Eram espetáculos simples sem muita estrutura, mas 

que, de alguma forma, traziam um pouco de agitação‖
260

. Ou seja, uma das peculiaridades da  

tese é observarmos essa relação entre as manifestações tradicionais e outras formas de lazer 

oriundas dos avanços tecnológicos, como o cinema.Ou seja, como paulatinamente a relação 

do cinema com a cidade foi se estruturando e impactando os citadinos e por vezes 

proporcionando até mesmo um comércio, seja de exibição de filmes, de distribuição ou de 

produção de cinema. 

A dificuldade em registrar precisamente a chegada do cinema nas cidades do café é a 

mesma dificuldade que encontramos para compor um enredo linear desta tese, pois as 

informações são esparsas e exigem do historiador um árduo desdobramento e um diálogo com 

outras manifestações culturais para encontrarmos o cinema exibido e produzido nessas ―urbi‖.  

 Considerando que o cinema de fins do século XIX não possuía a conotação de arte 

da qual passou a gozar mais tarde, o registro da primeira exibição cinematográfica na cidade 
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de Ribeirão Preto marca o dia 12 de dezembro de 1897.
261

 ―Nada se sabe sobre o local e a 

pessoa que realizou a projeção‖
262

. Provavelmente alguma famosa companhia de variedades. 

Em Franca o primeiro registro que temos é a projeção do filme ―A mulher no banho,‖ de 

1902
263

. 

A primeira década do século XX acentuou a formação do público de cinema não só 

nas cidades do café, mas em todo o Brasil. Viveu-se um grande incremento no 

desenvolvimento do comércio de cinema e deu-se a construção das primeiras salas fixas para 

exibição. Os citadinos adquiriam novos costumes culturais e, maravilhados e muitas vezes 

assombrados e revoltados, respondiam a sua maneira à chegada do cinema em seu cotidiano. 

A receptividade social, ligada a diferentes interesses e curiosidades nas várias 

classes sociais, é um elemento de extrema importância, não só para a trajetória da invenção ( 

do cinema), mas também para o desenvolvimento de seu uso e apropriação
264

. 

Os cronistas foram os observadores privilegiados dessas transformações sociais 

ocorridas na Primeira República. Em Ribeirão Preto, a expressiva crônica escrita e assinada 

por Cruz D‘Eça e publicada no jornal A Cidade, em 1913, sobre uma projeção de cinema 

vista por uma senhora que não era habituada com a sala escura e resolve ir ao cinema pela 

primeira vez, apresenta situações cotidianas vividas por muitos citadinos em seu primeiro 

contato com o cinema.  Na crônica, é interessante notar como o autor constrói a narrativa e os 

diálogos, transportando-nos para a visualização das cenas e das novidades do filme a que a 

espectadora assistiu e, inclusive, despertando o leitor hodierno para a influência do cinema no 

cotidiano daquelas pessoas.  Intitulada ―Cinematographo‖, nela o autor aponta a ―febre do 

cinema‖ que invadiu uma cidade do interior, envolvendo o leitor na descrição dos lugares e 

revelando como o cinema era o tema central das conversas que iam desde estabelecimentos 

comerciais como as confeitarias, até as casas das pessoas. 

 
Cinematographo 

 

Não se falava de outra coisa pela cidade. Em todas as casas, confeitarias no jardim 

em toda a parte era o cinematographo o assumpto das conversas. 

E bem merecia essa apoteose o magnifico aparelho, trazido da capital, e que já há 

algumas noites fazia as delicias de uma cidade do interior do Estado. 

- Bem boas noitadas, dizia sentenciosamente, a Dona Rosalia, esposa do coronel 

Fagundes, à porta da egreja, depois da missa das oito, ao domingo, enquanto 

estrepitosamente era beijocada pela Dona Adelaide. 

Pois foi nesse domingo que Dona Adelaide resolveu-se a ir ao cinematografho 

mandara aprontar, desde tardinha, as crianças e como seu camarote ainda houvesse 
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um lugar vago ela levou a senhora Gertrudes, uma simplória velhote, que em sua 

companhia vivia há muitos anos. A senhora Gertrudes tinha um filho único esse 

andava lá pela Europa, um mez aqui, um mez acolá, quebrando a cabeça pelo 

mundo, como ella dizia. 

 

 

Trabalhando com o cotidiano da época, a missa de domingo, a vida trivial, 

mostrando as permanências sociais de uma cidade que se desenvolvia, D‘Eça vai focar a 

personagem central da crônica, dona Gertrudes, cujo filho vivia a viajar, ou até podemos dizer 

―flanar‖
265

 de um lugar ao outro, sendo seu paradeiro predileto Paris, devido à prazerosa vida 

oferecida na capital do século XIX. 

Cruz D‘Eça chama atenção para o conjunto, ou ―enxame de pessoas‖ (como diziam 

as propagandas da época), lotando os teatros da cidade, a fim de ver o cinema, sendo aquele 

um sucesso de bilheteria. ―Toda a gente era unanime em elogiar o <<bicho>>‖, como o 

cinema era chamado por um coronel da cidade.‖ Revela ainda a divisão topográfica 

estabelecida no cine-teatro, com o camarote reservado de dona Adelaide, uma senhora da 

elite, casada com um coronel. 

Nesta mesma crônica o autor relata o lucro que a Pathé obtinha com o comércio do 

cinema, ―a produtora francesa Pathé Frerés foi a principal fornecedora de películas para o 

mercado norte-americano, alimentando a explosão dos nickelodeons, os cinemas de cinco 

dólares‖
266

. Esse processo da Pathé será repetido no Brasil no estímulo de um mercado local e 

depois regional, englobando Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais
267

.  Outro 

elemento valioso do texto é a descrição dos símbolos da modernidade: carros, ônibus, bondes, 

automóveis e pessoas convivendo naquela atmosfera tumultuada. A respeito, o cronista indaga 

como todos esses elementos juntos não se chocavam uns com os outros, desvelando o choque 

dos sentidos vivido naquele início de século, choque a que o próprio cronista esteve sujeito e 

que abalava sua percepção do mudo. 

A crônica prossegue, fazendo alusão aos passeios do filho de Dona Gertrudes: 

 
A ultima carta que lhe escrevera fora de Paris, onde, dizia ele ficaria algum tempo, 

pois aquilo é que era terra para se gozar! 

Quando perguntavam-lhe pelo fruto das suas entranhas, a senhora Gertrudes deixava 

escapar um enorme e saudoso suspiro e respondia. 

- Está em Paris, está em Paris! 
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A relação com a cidade de Paris reforça a tese da importância daquela capital para a 

sociedade brasileira no início do século. O centro irradiador de tudo o que se pensava de mais 

sofisticado e civilizado era Paris, pois como dizia o filho de dona Gertrudes ―aquilo é que era 

terra para se gozar!‖ 

No theatro era uma concorrência extraordinária. 

O povo se acotovelava na plateia e lá atraz havia gente de pé a dar com pau. Um 

sucesso de bilheteria como se costuma dizer. 

Corria entre applausso o espectaculo. Toda a gente era unanime em elogiar o 

<<bicho>>como o capitão Engracio chamava o famoso invento que a estas horas fez 

milionária a casa Pathé. 

 

O texto de que estamos tratando também dá notícia do número de frequentadores do 

cinema, do sucesso de bilheteria, ―o povo a dar com pau‖ e a expressão de espanto e 

admiração do capitão Engracio, quando afirmava que era o ―bicho‖: 

Na terceira parte do programma havia um numero Ruas e Praças de Paris- o qual 

destas em parte se exhibia ao publico, apresentado-lhe o maravilhoso e entontecedor 

movimento de carros, ônibus, bondes, automóveis e pedestres, que não se sabe como 

não machucava ou não se chocam uns contra os outros; 

A senhora Gertrudes, que desde o começo do espetáculo estava muda de espanto por 

tudo que via, não se conteve ao saber que estava vendo ruas de Paris muito 

convencida grita para D. Adelaide. 

-Olhe bem, olhe bem, que talvez ali apareça o malandro do meu filho...
268

 

Cruz D‘Eça. 

 

A cena final descrita na crônica traz um desfecho interessantíssimo por abordar o 

choque nos sentidos de Gertrudes, quando o autor descreve que a senhora teria passado o 

tempo todo muda de ―espanto por tudo que via‖ e só teria esboçado uma expressão quando 

das cenas das ruas de Paris, ocasião em que alerta sua conhecida para que ficasse atenta, pois 

em qualquer momento poderia aparecer seu filho, na crença de que o filme estivesse 

revelando cenas da vida real. 

 Tanto o título da crônica, ―Cinematographo‖, quanto as situações descritas pelo 

cronista apontam os efeitos do processo de modernização invadindo a escrita, como já 

observado no trabalho de Flora Sussekind, ―Cinematógrafo de Letras‖
269

,quando analisa o 

Rio de Janeiro e os cronistas e literatos do período, a fim de resgatar  ―uma história da 

literatura brasileira que leve em conta suas relações com uma história dos meios e formas de 
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comunicação, cujas inovações e transformações afetam tanto a consciência de autores e 

leitores quanto as formas e representações literárias propriamente ditas
270

. 

O processo de modernização das cidades do café encaixa-se no fenômeno mundial 

da segunda revolução tecno-científica, de fins do século XIX, quando, em várias cidades do 

mundo, cientistas, inventores, técnicos e artistas como Muybridge, Marey, Demeny, 

Reynaud, Edison, Latham, Lumiére, Skladanowsky, entre outros, desenvolviam as mais 

diferentes formas de registrar e projetar imagens em movimento.
271

 Cabe ressaltar que 

diferentemente do que sugere uma visão linear da história do cinema, a ―sétima arte‖ não 

nasceu pronta num momento determinado, mas se originou ―num atoleiro de modernos 

modos de percepção e novas tecnologias que se misturavam todos no século XIX‖
272

.  

Produto direto do desenvolvimento tecnológico operado em fins do século XIX, uma 

destas experiências, e, talvez a mais conhecida, aconteceu no dia 28 de dezembro de 1895, em 

Paris, no Grand Café Boulevard des Capucines. Obra dos irmãos Auguste e Louis Lumière 

que a patentearam, chamando-a ―cinématographe‖, exibiam filmes bem curtos e simples como 

a ―Chegada de um Trem à Estação de Ciotat.‖
273

 Apesar da simplicidade das primeiras 

exibições, elas obtiveram grande sucesso de público, atraído pelo impacto da fotografia em 

movimento. 

A primeira representação do cinematógrafo Lumière em Paris  marcou, por seu 

tempo, ―a estréia de uma arte e de uma indústria que, na maior parte dos países, tomaram por 

designação e abreviatura familiar do nome do aparelho francês: Cinema.‖ 
274

 Porém, de 

acordo com Arlindo Machado, ―como em qualquer outro marco, o do cinema não deixa de ter 

um valor puramente simbólico, já que do ponto de vista histórico rigoroso ele é arbitrário. 

Hoje se sabe que os irmãos Max e Emile Skaladanowsky, na Alemanha, e Jean Acme Le Roy, 

nos Estados Unidos, já promoviam apresentações públicas de cinema ( inclusive sessões 

pagas)‖
275

 muito antes dos Lumiére, sem falar do quinestoscópio de Tomas Edison, uma 

espécie de cinematógrafo individual explorado em salas públicas, entretenimento que já 

existia dois anos antes das projeções dos Lumiére. 
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No Brasil, o cinema chegou cerca de seis meses após a estreia parisiense. E a 8 de 

julho de 1896, no centro do Rio de Janeiro, foi apresentado um programa  que seria saudado 

entusiasticamente pelos  jornais cariocas que o comparavam as imagens a um vivo demônio. 

―... Os leitores que hão de ter a curiosidade de lá ir, terão de concordar comnosco de que a 

fotografia é o vivo demônio...‖
276

.    

As "terras do café" também não ficaram distantes de experimentar essas novidades 

que a tecnologia propiciava. A partir de um primeiro estudo da propagação das companhias de 

cinema na cidade de Franca
277

, podemos perceber que essa disseminação também se deu em 

cidades como Ribeirão Preto, Campinas, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Orlândia, 

Americana e até a pequena Mococa que exibiu, ainda no ano de 1897, a primeira sessão de 

cinema movida por energia a gás. Há que se registrar também a novidade anunciada no dia 10 

de outubro de 1897, em São Carlos, pela ―Companhia Francesa de Variedades‖, de Faure 

Nicolau, que naquela noite estaria apresentando as primeiras ―vistas‖ em movimento no 

Theatro "São Carlos".
278

 As experiências pioneiras que estas cidades tiveram com o cinema 

permitem-nos afirmar que elas foram uma espécie de laboratório dessa sociedade de massas 

que se consolidou no século XX. 

O desenvolvimento da economia cafeeira foi capaz de projetar as ―cidades do café‖ 

para muito longe e com isso atrair para seu meio outras tantas possibilidades de ampliação 

cultural e visual. Um dos aspectos mais instigantes dessa aventura foi a chegada das 

companhias de cinematógrafo. 

Um fenômeno importante desse período é o predomínio de imigrantes, 

principalmente italianos, dominando as ferramentas técnicas e interpretativas, sendo 

responsáveis pelas primeiras produções. A participação de brasileiros efetivou-se com a 

representação de temas simples, cotidianos, obras teatrais leves e revistas. Em Ribeirão Preto 

e Franca temos o caso de dois produtores locais: o fotógrafo Aristides Motta e José Pires 

Monteiro, respectivamente. Ambos se aventuraram a criar uma empresa de filmes tanto para 

exibir, quanto para produzir vistas. 

As cidades em estudo possuíram muitos empreendedores culturais, exibidores e 

―empresários de cinema‖, como Françoes Cassoulet, Luiz Junqueira, Francisco Schmidt, 

Aristides Motta, José Pires, Laudêlino Gomes, entre outros, desde os conhecidos e 
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beneméritos ―coronéis‖, até imigrantes e homens mais simples, nascidos na própria 

localidade. Ao entrar na vida destes personagens, contribuímos para apresentar figuras que 

projetaram suas cidades dentro de um circuito que ia para além de suas fronteiras, utilizando, 

no início do século XX, o cinema, o teatro, as casas dançantes e os cabarés.  

Eram empreendedores culturais, comerciantes que, dada a conjuntura favorável 

daquelas ―cidades do café‖, no período que chamamos de ―belle époque caipira‖, 

contribuíram para desenvolver um conjunto de atividades culturais nos centros de Franca e 

Ribeirão Preto, atividades que ampliaram as formas de lazer daquelas sociedades, além de 

propiciar mudanças no cotidiano e atrair para essas localidades outras tantas companhias de 

cinema, teatro e circo, assim como  músicos que migravam na tentativa de trabalhar nos 

cinemas instalados nos núcleos urbanos. 

O efeito da revolução científico-tecnológica ocorrida no mundo todo materializa-se 

na pacata ―cidade do capim mimoso‖
279

 e na ―Petit Paris‖
280

. A entrada de diversos aparelhos 

como o cinematógrafo, o gramofone, o fonógrafo, a fotografia nos jornais, por exemplo, 

indicam que também nestas cidades houve uma significativa alteração nos comportamentos e 

na percepção dos que passaram a conviver cotidianamente com tais artefatos
281

. 

É preciso lembrar que embora o cinema fosse uma atração relativamente barata e 

acessível havia uma hierarquia de consumo e fruição, já que se tratava do desenvolvimento 

urbano e do consumo de lazer numa sociedade composta por uma elite e mesmo o ingresso 

dos novos endinheirados não minorava a necessidade de se diferenciar dos demais populares. 

Este fenômeno explica a divisão dos espaços construídos dentro dos teatros e depois cines-

teatro para indicar a distinguir as camadas enriquecidas dos demais citadinos. A tese busca 

verificar estas especificidades.  

Os capilares da economia cafeeira também incentivaram a vida cultural, realidade de 

São Paulo, Capital, mas igualmente manifesta nas ―cidades do café‖: 

―Mesmo tendo de ceder espaço aos grandes bancos externos, que praticamente 

monopolizavam o embarque do produto em Santos, os cafeicultores garantiam para 

si uma expansão descomunal de seus negócios e a consolidação de sua presença 

hegemônica no aparelho do estado, permitindo, com isso, o crescente aumento da 

fronteira e a diversificação de suas atividades‖
282

.  
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Os coronéis das cidades do café constituíam a elite urbana, e, como autênticos 

empresários, aprenderam ―... a enxergar o café como um conjunto de atividades econômicas 

interligadas, às quais, políticas específicas de Estado poderiam ser de grande estímulo por 

aumentarem os lucros privados através de recursos públicos‖ 
283

. Podemos verificar a 

investidas dos coronéis tanto na construção de estradas, hospitais, prédios públicos, como 

também na direção do lazer, na construção de opulentos teatros erguidos a fim de expressar a 

riqueza e o poder da elite e, na mesma direção, isentar os mesmos de impostos assim como 

atribuir-lhes poder e prestígio político. 

Em Ribeirão Preto, entre tantos outros acionistas do entretenimento, destaca-se a 

figura do coronel Francisco Schmidt, considerado o maior produtor de café do mundo, e como 

já vimos nas páginas anteriores, responsável pela construção do Teatro Municipal Carlos 

Gomes e que foi um dos maiores acionistas das empresas de entretenimento de François 

Cassoulet. Este, um imigrante francês que fez sua história na cidade como um dos mais 

prestigiados empresários da noite.  

Diogo Roiz e Jonas Souza, em estudo da atuação de Cassoulet constatam que o 

empresário administrou, além de um restaurante e café concerto, o Teatro Carlos Gomes entre 

1905 e 1917; o Paris Theatre, entre 1903 e 1917 e o Cassino Antarctica, entre 1909 e 1917. 

Declarou, em 1917, quando de sua falência, ser ‗comerciante e empresário theatral‘ e residir 

há vários anos à Rua Américo Brasiliense, número 27, em frente ao Cassino Antarctica. Disse 

ainda ao escrivão de justiça, Joaquim Cleto e ao delegado, o ―Doutor Antônio da Silva 

Carvalho‖ que ―sempre contrib[uíu] não só com grandes somas de dinheiro para o (...) 

incremento [de suas casas theatrais], como arc[ou] com grande responsabilidade e com 

sacrifício de sua saúde para a sua manutenção‖. 
284

 

  O ―rei da noite”, Cassoulet, foi uma das figuras mais importantes do mundo do 

entretenimento em Ribeirão Preto, administrador de diversas casas de lazer que iam desde o 

teatro, passando por cassinos até o cines-teatro. 

 

É também com F.Cassoulet que o lazer adquire status de empresa, se afastando da 

imagem do negócio de família, como as confeitarias de imigrantes e assumindo um 

perfil de empreendimento lucrativo, que atraía investimentos dos ricos barões do 

café e de grandes companhias de bebidas. Nesta configuração da noite e do lazer, 
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como ―negócios‖, se vendia de tudo e a preços condizentes à opulência da riqueza 

do café na região: desde ingressos para espetáculos artísticos, cívicos e científicos, 

passando por comida e bebida, até a companhia de dançarinas/ prostitutas 

importadas para trabalhar no estabelecimento
285

. 
 

 A pesquisa de Maria Elisa Borges sobre a pintura em Ribeirão Preto destaca os 

espaços culturais da cidade e também ressalta a figura do imigrante e empresário da noite 

Francisco Cassoulet: 

Francisco Cassoulet era empresário tanto do Eldorado como do teatro Carlos 

Gomes. O primeiro apresentava shows diários e o segundo promovia atividades 

diversas, como conferências, reuniões, comemorações cívicas, cinematógrafos e 

espetáculos variados. Ocorria, às vezes, de os artistas apresentarem-se nos dois 

locais, variando o tipo de espetáculo (...). O aparecimento do cinema denota o 

surgimento de um público freqüentador: surgiram salas para exibições regulares 

promovidas pelas empresas proprietárias dos cinematógrafos, as quais normalmente 

eram usadas com outras finalidades, tais como bailes e patinações, muito freqüentes 

no início do século. Foram construídos o Theatro High-Life, em 1908, cujo palco é 

decorado em estilo art-nouveau, o Bijou Teatro e o Paris Teatro, em 1909. Este lazer 

importado traz novos conhecimentos a uma população com valores provindos da 

tradição rural. 
286

 
287

 

 

 
As propagandas sobre a produção dos cinemas que proliferam tanto em Ribeirão 

Preto quanto em Franca demonstram a crescente importância das atividades de lazer nas 

―terras do café‖. ―Cabarés, cafés-concertos, confeitarias, cervejarias e restaurantes podiam 

simplesmente incluir um projetor no salão como uma atração a mais aos frequentadores‖ 
288

. 

As notícias sobre as programações de cinema, agora com salas fixas, intensificam-se no jornal 

A Cidade, a partir de 1909, e referem-se ao Paris Theatro, localizado no centro da cidade e 

cujo proprietário era o empresário Francisco Cassoulet: 

Hoje funcção variada com programma novo 

PARIS THEATRO 

Espectaculo de costume por secções figurando entre outras a vista colorida Kiriki 

Japonez
289

 

 

O mesmo jornal apresenta ainda aos citadinos outras opções de lazer, numa 

demonstração de que havia uma variedade de espetáculos sendo oferecidos. A sessão  

dedicada às artes, do jornal ―A Cidade‖, era intitulada ―Theatros e...”
290

 e neste único dia 
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trazia o título CINEMATOGRAPHO, mostrando a frequência com que espectadores iam ao 

cinema. ―Espectaculo do costume com programma novo‖. Outro cinema, o Paris Theatro, 

apresentava para aquele dia ―Funcções variadas figurando vistas de bellissimos efeitos‖. O 

Eldorado seguia com sua programação variada,  indicando que havia casas para todos os 

bolsos, como, por exemplo,  o barracão do Briguella: ―No seu barracão o Briguella fará as 

delícias de quem lá for assistir‖. 

O referido jornal, que foi produzido e circulou em Ribeirão Preto, é também para o 

pesquisador o periódico mais completo, pois a série é quase continua e permite compor um 

quadro mais detalhado das atividades culturais nos teatros e cinemas da cidade. A coluna 

―Theatros e ....‖ atualizava o público sobre as novidades culturais que chegavam. Abaixo 

apresentaremos um conjunto de propagandas divulgadas nas notas do jornal, todas referentes 

ao ano de 1909, documentando um nítido processo de intensificação das atividades culturais:  

 

THEATROS E... 

PARIS THEATRO 

Continua um grande successo os espectaculos no Pariz Theatro. 

Hoje programma novo. 

ELDORADO 

A boa troupe do Eldorado fará hoje as delícias dos seus habituaes. 

CINEMATOGRAPHO 

O programma que está annunciado para hoje no Carlos Gomes, é composto de vistas 

todas de grande effeito que decerto levará uma boa enchente 
291

. 

 

A intensificação da vida cultural não era uma exclusividade das cidades do café, mas 

estava ocorrendo em todo Brasil, devido, entre outros processos de modernização, à chegada 

da energia elétrica na maioria das cidades e a ampliação do dia com a crescente instalação de 

casas de patinação, confeitarias, cassinos, teatros e cinemas que ofertavam o lazer noturno, 

modificando os espaços costumeiros de sociabilidade. 

O Teatro Carlos Gomes, em Ribeirão Preto, teve constantes modificações em sua 

programação.  Diogo Roiz afirma que as recreações diversificadas com o  funcionamento do 

cinema  e preços que variavam de $500 a 1$000 mil réis favorecem a hipótese de um forte 

aumento do público e as casas teatrais passariam a aumentar suas arrecadações, como indicam 

os montantes da massa falida de Cassoulet, em 1917. Aqui estaria um dado relevante como 

indício de um processo de estabelecimento de novas atitudes mentais
292

. 

O jornal A Cidade, como a maioria dos periódicos daquela quadra, anunciava a 

chegada a Ribeirão Preto de interessantes programações culturais. Por meio das propagandas 
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percebemos a necessidade de mostrar as novidades que eram apresentadas todos os dias nos 

estabelecimentos de entretenimento; a descrição do sempre novo e dos efeitos da máquina de 

projeção eram divulgados a cada propaganda, a fim de atrair público, criar hábito, ou fazer as 

delícias de seus ―habitués”. 

THEATROS ECARLOS GOMES 

CINEMATOGRAPHO 

Duas funcções hoje com programmas attrahentes no Theatro Carlos Gomes pelo 

cinematographo Richebourg. 

PARIS THEATRO 

Hoje espectaculos variados por secções com vistas ainda não conhecidas do nosso 

publico. 

ELDORADO 

Neste theatro tem sido exhibidas vistas de grande successo todas nacionaes, e da 

Exposição
293

. 

. 

 

É preciso ressaltar que a companhia de cinematógrafo Richebourg, citada na nota  

acima, é companhia de cinema pertencente  de Francisco Serrador, imigrante espanhol que fez 

do entretenimento e sobretudo do cinema seu principal trabalho, tornando-se em pouco tempo 

um dos maiores empresários de cinema do país no período. 

 A companhia Richebourg foi montada em Curitiba, Paraná, em 1905 por Serrador e 

também pelo imigrante Antonio Gadotti que permaneceram exibindo as ―vistas animadas‖ na 

cidade. Porém, ―esgotada a cidade de Curitiba, o Richebourg tornou-se ambulante, circulando 

por cidades do Paraná e São Paulo‖ 
294

. Mas é em São Paulo que fizeram história. A princípio 

em Campinas, no teatro São Carlos, no ano de 1907 em uma temporada que foi de maio a 

julho, e, no fim do mês de agosto, já era possível ver os trabalhos de Serrador no famoso 

teatro Santana, Capital, considerada a melhor casa de espetáculos da época, com capacidade 

para 1277 espectadores, distribuídos por camarotes, balcão nobre, plateia de primeira, 

cadeiras de segunda e galeria. Segundo Souza, o repertório de Serrador tinha um diferencial: 

apresentar repertórios sempre novos, sem repetição de vistas.   

O país era importador de produtos industriais, e a diversão enlatada agregou-se 

como mais um produto da pauta comercial entre Brasil e os países da Europa e da 

América do Norte. O coração do comércio cinematográfico situava-se na importação 

e rentabilização extensiva pela circulação da mercadoria por meio da rede exibidora 

organizada por Marc Ferrez ou Francisco Serrador. Dentro desse quadro, a produção 

para o consumo local foi uma atividade marginal, contudo com peso significativo 

para manutenção de alguns cinemas
295

. 
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Muito bem familiarizado com a cidade de São Paulo, em 16 de novembro de 1907 

Serrador inaugura o Bijou Theatre, no qual oferecia sessões diárias com meia dúzia de filmes 

cada uma, às 13:30, 19:30 e 21 horas.
296

 São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, vivia sua 

intensa fase de desenvolvimento cinematográfico. 

José Inácio de Mello Souza afirma que Serrador foi o nosso primeiro grande 

empreendedor do cinema e que cresceu a partir de São Paulo. Faz uma crítica à historiografia 

que anulou a importância de Serrador antes de sua empreitada no Rio de Janeiro, na década de 

20: ―somente o desprezo devotado aos exibidores por longas décadas, ou a concentração do 

comércio cinematográfico no Rio de Janeiro nos anos 1920, ficando São Paulo em segundo 

plano, obscureceu o fato‖
297

.  

A cidade de São Paulo, entre 1908 e 1911, seria o principal campo de batalha para o 

controle do mercado da região mais rica do país, com a mobilização de grandes capitais 

financeiros e ―[o império de Serrador] abarcaria São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, além de agências no sul e no norte-nordeste‖
298

. 

A primeira empresa de Serrador a abrir seu capital foi a Cia. de Diversões. Em 1909, 

foram lançadas subscrições totais de 112 contos adquiridas por figuras importantes da 

sociedade paulista. Seria, contudo a abertura da Companhia Cinematográfica Brasileira 

(CCB), em 1911, que impulsionaria em definitivo a atividade cinematográfica de Serrador
299

.  

Segundo Souza, ―A Capital era uma espécie de vitrine para o mercado exibidor 

interiorano, cujo crescimento era incentivado por Serrador‖
300

.  

O desejo de acompanhar as novidades cinematográficas fez da empresa de Serrador 

uma referência em Franca e Ribeirão Preto. A importância destas novas linguagens para os 

moradores das médias e pequenas ―urbi‖ desencadeou um circuito de consumo e a propagação 

de várias casas de cinema, sendo que o grande surto foi entre 1908 e 1912, com a 

estabilização da energia elétrica e o crescimento da área urbana. 

Os ambulantes de cinema tinham seu comércio garantido nas cidades do café, cujo 

público gostava de ver as últimas novidades produzidas no cinema. O jornal O Estado de São 

Paulo, de 12 de janeiro de 1908, publica uma nota registrando a ida da empresa de cinema 

Didier, a Grand Cinematograph Franco- Brasilien para Ribeirão Preto, mostrando  ―As 

últimas e mais deslumbrantes criações cinematográficas do mundo‖. Esta companhia estreou 
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em São Paulo no dia 4 de fevereiro, deu espetáculos até o dia 10, ―seguindo depois para 

Ribeirão Preto‖
301

. 

O crescimento do comércio de entretenimento torna-se intenso e atrativo, fato que 

levou a empresa de Serrador a inaugurar uma filial na cidade de Ribeirão Preto, a fim de 

distribuir mais fitas e abastecer o aquecido comércio que ali se propagava. Podemos concluir 

que não foi através de Serrador que os citadinos conheceram o cinema nas ―cidades do café‖, 

pois já havia um público habituado e que, portanto,  foi a frequência que crescia a cada dia  o 

que levou aquela empresa a se instalar na cidade, com o intuito de expandir seus negócios. 

Como podemos observar ao longo deste trabalho, as cidades de Franca e de Ribeirão Preto há 

muito possuíam exibidores, produtores e empresários do entretenimento que começaram a ver 

no cinema significativas possibilidades de exploração. Pode confirmar essa opinião a nota 

abaixo:   

A Empreza Cinematographica F. Serrador, tem a honra de vir trazer ao 

conhecimento de V. S. que para maior comodidade da sua numerosa 

clientella,no interior do Estado, acaba de installar uma filial na cidade de 

Ribeirão Preto, á rua Saldanha Marinho n. 46, confinando a direcção da mesma  

aos seus antigos empregados, srs. Angelo Espreafico e Cesare Turchi. Esta filial 

manterá sempre em STOCK, um considerável número de fitas de todos os 

assumptos e das mais acreditadas casas e assim é que estará sempre inteiramente 

habilitada a corresponder a confiança d‘aquelles que honrarem com suas ordens, 

proporcionando-lhes excelentes programmas e á preços que absolutamente não 

temerão concurrencia. 

Além de considerável stock de fitas, manterá sempre em depósito grande quantidade 

de aparelhos cinematographicos, motores e todos os acessorios necessarios á 

cinematographia. 

Para os pedidos de catalogos e de quaesquer informações, poderão os srs. 

interessados dirigir-se á filial acima indicada. 

P.S. - Toda a correspondencia, deverá ser dirigida ao sr. Angelo Spreafico, rua e n° 

acima indicados
302

. 

 
Marcando a alteração dos hábitos, o jornal A Cidade apresenta uma propaganda 

mostrando as ―funções‖, ou seja, os horários de funcionamento do teatro Carlos Gomes para 

exibição de filmes: ―THEATRO CARLOS GOMES
303

 HOJE 2 funcções ás 6 ½ e 8 ½ da 

noite.‖. Esse registro indica que a vida noturna já estava bem movimentada em Ribeirão 

Preto. 

THEATROS  

PARIS THEATRE 

Bem previramos, para hontem, uma animadora enchente no Paris! 

A ―Salomé‖, primorosa fita italiana, constituiu o attractivo da noite, fazendo 

regorgitar da ―haute-gomme‖ o elegante salão da Empreza Junqueira & Cia. Mas os 
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que assistiram á segunda sessão, na qual figurava a scena biblica, não se furtaram á 

seducção do programma da primeira. Nesse se annunciava a exhibição da ―Vida 

Solitaria‖ e de ―Um malvado‖, duas empolgantes serpentinas da Casa Biographo. 

Ora, falar em Biographo, é falar um successo certo. Dahi, a grande, a numerosa, a 

selecta concurrencia que afluiu ao Paris das 6 e meia da tarde em deante, encantada 

de tanta beleza cinematographica. 

Hoje, domingo, quem não se apressar, ficará na contingencia de não assistir ao 

esplendido programma seguinte: A Polenta, Carnaval de 1910, Ladrão trocista, Uma 

evasão em 1870, Fuga frustrada. Paula Peters e seus animaes educados, Perdi o meu 

cão, Amigos de collegio, A noiva do castello maldicto 
304

. 

. 

 

O cinema de Luiz Junqueira, o Paris Théâtre, era noticiado como uma casa de 

frequência da elite. As propagandas ressaltavam tratar-se de um cinema elegante, o que 

aponta para uma sociedade marcada pelos valores coloniais de distinção e hierarquia, mesmo 

lidando com um produto (cinema) que para existir precisa de um grande público pagante. 

Porém, mesmo utilizando os termos ―cinema da elite‖, ―cinema chic‖, expressões que 

apontam  uma seletividade de público, como vemos na anotação acima, ainda assim, a casa de 

cinema de Luiz Junqueira conseguiu um largo público cativo:  ―Dahi, a grande, a numerosa, a 

selecta concurrencia que afluiu ao Paris das 6 e meia da tarde em deante encantada de tanta 

beleza cinematográfica‖. 

Notamos, na programação bastante diversificada  de filmes como  A Polenta; 

Carnaval de 1910; Ladrão trocista; Uma evasão em 1870; Fuga frustrada; Paula Peters e seus 

animaes educados; Perdi o meu cão; Amigos de collegio; A noiva do castello maldicto, a 

característica do cinema produzido  durante toda a primeira década: a tênue fronteira entre 

ficção e documentário.  

Como afirma Eileen Bowser, misturavam-se livremente filmes encenados e aqueles 

chamados de ―atualidades‖. Nas atualidades apareciam não apenas cenas reais da 

vida cotidiana, cenários naturais, paisagens de terras distantes, desfiles e multidões 

nas ruas, mas também encenações de acontecimentos recentes- as atualidades 

reconstituídas – como guerras, incêndios, terremotos e assassinatos famosos, não 

havendo uma clara diferenciação no tratamento daquilo que tinha sido captado no 

calor da hora e o que tinha sido representado diante das câmeras por atores de teatro 

ou até parentes dos realizadores
305

. 

 

O desejo do público por novidades cinematográficas fazia com que os empresários 

buscassem constantemente os últimos lançamentos em fitas, até porque se o público queria 

novidades os empresários investiam para não perder o público, ampliar o prestígio de seus 

estabelecimentos e atrair mais espectadores. 
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O hábito de ir ao cinema tornou-se cotidiano e a determinação dos horários deveria 

atender a demanda. Segundo a empresa de F.Cassoulet , as famílias reclamaram da supressão 

das sessões de cinema no horário das 19:30 h , alegando que prejudicava os ―habitués‖ e, na 

nota, a empresa afirma que continuaria a oferecer duas sessões noturnas, às 19:30 h  e às 

21:30 h., atendendo as famílias que  se sentiram prejudicadas com a ―supressão do 

espectaculo das 7 ½ da noite‖. 

Os registros da imprensa revelam que as sessões eram diárias e que, portanto, havia 

um público consumidor para elas, o que aponta para a paulatina transformação trazida pelo 

cinema ao cotidiano da cidade. 

CARLOS GOMES  

A Empreza Cassoulet tendo em attenção as constantes reclamações de diversas 

famílias desta cidade cuja comodidade havia sido prejudicada pela suppressão do 

espectaculo das 7 ½, resolveu recomeçar de novo dando dois espectaculos diarios os 

quaes começarão as 7 ½ e 9 ½  da noite, exhibindo-se em ambos o cinema cantante 

que tanto successo tem alcançado principalmente da vinda do novo operador, sr. 

Vittelli. Já hoje teremos essa modificação um programma magnifico como se verá 

abaixo 
306

. 

 

 

O cinema cantante, cujo desenvolvimento segue a partir das primeiras modificações 

na linguagem cinematográfica de 1905, estabelece-se principalmente entre 1908 e 1911, 

conhecida como a idade de ouro do cinema. Paulo Emílio Salles Gomes,afirma que além dos 

gêneros dramático, cômico e da predominância dos filmes sobre crimes, cresce a tendência 

pelos filmes cantantes: ―o público era atraído pela adaptação ao cinema do gênero de revistas 

musicais com temas da atualidade‖. Nesse gênero, os artistas se escondiam atrás da tela, 

falando ou cantando os textos de maneira a coincidir com as imagens mudas projetadas. 

Segundo Gomes, nesta fase ―Foram igualmente filmados numerosos melodramas e assuntos 

com críticas aos costumes urbanos‖
307

. 

 
Estreará também no segundo espectaculo a celebre cantora Vieneza sr. La Vallieres 

especialmente contractada em Buenos Ayres e que cantará pela primeira vez nesta 

cidade trechos da célebre opereta Viuva Alegre de Franz Lehar. No cinema cantante 

será cantado os dois duettos chi-ri-bi-ri-bi e Sonho de Valsa - O programma é o 

seguinte: Os mistrels, padre sem vocação, Suicidio de Boireau, Cinematographo 

Cantante; Drama no moinho, Sacrificada, Milagre do estatuario, Drama Mexicano, 

Cinema cantante, AS PRECIOSAS RIDICULAS. 

 

Consta que a opereta ―A Viúva Alegre‖, estreada no Rio de Janeiro em 1909, foi 

sucesso de bilheteria e várias adaptações deste espetáculo surgiram para o cinema, sendo  

sucesso estrondoso no cinema Rio Branco, de Alberto Moreira, quando o  cinema  progrediu 

                                                           
306

 Jornal A Cidade, Anno VI,19/01/1910 nº. 1557.  Arquivo Histórico Ribeirão Preto. 
307

 GOMES, 1996, op. cit. p.11. 



130 

 

  

dos filmes falantes para os cantantes e destes para as operetas e revistas, criando algo 

inovador dentro do mercado exibidor local,  segundo Souza, sem paralelo em outros países, 

granjeando a simpatia e a estima do público
308

.  

Souza registrou que em 1910 ―A Viúva Alegre” tinha alcançado 180.854 

espectadores. Considerando a população carioca, cerca de dois em cada cinco homens tinham 

assistido à opereta, fornecendo o primeiro e talvez invicto recorde de público e renda do 

cinema brasileiro, calculado sobre uma única cidade
309

. 

Normalmente, devido ao poder de divulgação da imprensa, essas informações sobre 

o sucesso das novidades do cinema chegavam muito rápido às cidades do café e isso causava 

uma certa expectativa nos citadinos. Os empresários locais de cinema cuidavam de trazer o 

mais rápido possível essas atualizações, a fim de atrair o público e elevar a reputação de seus 

estabelecimentos. Pelas informações obtidas, já estava a cidade de Ribeirão Preto usufruindo 

da ―Viúva Alegre‖ no início de Janeiro de 1910. Além desta opereta, a sessão continha a 

―Chi-ri-bi-ri‖ e ―Sonho de Valsa‖, outro sucesso de bilheteria não tão forte quanto ―A Viúva 

Alegre‖, mas um sucesso.  

―Sonho de Valsa‖ estreou dia 23 de setembro de 1909 e teve uma boa aceitação da 

crítica, reiterando a recepção do público pelo estilo. A cidade de Ribeirão Preto, em janeiro de 

1910, já podia usufruir o cinema cantante entre outros filmes e espetáculos musicais que 

estavam alocados na mesma sessão.    

Ribeirão Preto, assim como a Capital, terá seu Bijou Theatre que, administrado por 

Francisco Cassoulet, fará sucesso com suas novidades trazidas da Capital. O jornal A Cidade 

registra a inauguração dia 24 de abril de 1909. Nesse período, a cópia ou a releitura de tudo 

que fosse considerado moderno era quase um hábito. Os nomes de confeitarias, cassinos, 

teatros e cinemas foram marcados por uma atualização forçada com os dos estabelecimentos 

das capitais, ou mesmo com as referências que vinham de Paris. Se em São Paulo havia o 

Bijou Theatre, a Petit Paris também podia ter o seu. 

THEATROS E.......... 

BIJOU THEATRE 

Com o successo esperado, inaugura-se  hoje o Bijou Theatro que as exmas fam    

ilias e o publico em geral irão para o elegante theatrinho enchel-0 literalmente, e 

vale a pena que o façam\, pois foi felicissima a exhibição  de hontem á guiza de 

experiencia. Será no programma, incluida a fita de grande sensação ―Film d‘Art‖ ou 

melhor - A Mancha de Sangue mimodrama de grande apparato, em onze quadros 

que tanto sucesso tem conquistado em todos os cinemas do Brasil e do extrangeiro. 

A ―great attration‖, porém não é simplesmente este emocionante Film d‘Art: a 

empreza do Bijou Theatre levará pela primeira vez nesta cidade a musica de Fernand 

Le Borne, propria do acompanhamento de todos os entrechos (?) de gosto, 
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explendida creação para o cinema, music que é uma verdadeira delícia e que se pode 

dizer ‗da vida, quasi faz com que os artistas do minodrama fallem ao publico, tal a 

clareza, tal a harmonia das onze scenas desenvolvidas na bella partitura. 

A estrea do ―Bijou‖ que tem sido anciosamente esperada vae ser a ―nota‖ da noite de 

hoje. E podemos affirmar que franco successo será a sequencia da noite de estréa 

pelo ―pano de amostra‖ da sessão especial de hontem dedicada à imprensa e ás 

autoridades
310

. 

 

A tentativa de atrair para o cinema um público mais sofisticado fez as principais 

indústrias do período, sobretudo as localizadas na França e nos Estados Unidos, pensarem em 

vários caminhos. Nos E.U.A, em 1908, foi instituída a prática da  autocensura, com o órgão 

regulador, a Motion Pictures Patents Company. O cinema tinha de aprender a contar uma 

história e, nesse período, mais precisamente na segunda metade da década de dez, a literatura 

começou a ser utilizada como material narrativo para o cinema,
311

na tentativa de ter um 

enredo mais linear, e, ao mesmo tempo, numa visão comercial, atrair para o cinema um 

público mais endinheirado.  

O ―film d‘art‖ foi um gênero criado na França em 1908, com a companhia Film d‘art, 

a fim de ―elevar o nível‖ do cinema francês.
312

, trazendo para a ―sala escura‖ uma espécie de 

refinamento. ―Apesar da publicidade favorável o ―film d‘art” não passava, no mais das vezes, 

de registro de fragmentos de encenações teatrais famosas, ou de pequenas performances de 

intérpretes prestigiados como Sarah Bernhardt, Paul Mounet ou Albert Lambert‖. Ressaltando 

um progresso a respeito da evolução do filme narrativo, o ―film d‘art” deixava claro que o 

cinema ainda não tinha conseguido se impor como forma dramática autônoma no sentido 

erudito do termo e dependia de outras formas expressivas, sobretudo vindas do teatro, como 

essa variedade que observamos na nota sobre o teatro Carlos Gomes. 

 
THEATRO CARLOS GOMES 

EMPREZA CASSOULET 

Hoje as 8 ¾ da noite 

Hoje penultima representação dos Fantoches. 

Grandioso espectaculo extrahido por E. Salici do romance de Julio Verne, com 

vestuario e scenario analogos, dividido em 2 partes e 16 mudanças de scena. A 

VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS 
313

. 

 

 

 

 

 

 

Imagem10: Programação de espetáculos da Empreza Cassoulet- 1910 
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Vicente de Paula Araújo, na pesquisa que fez no jornal Gazeta de Notícias, do Rio de 

Janeiro, em 08 de Janeiro de 1909, encontrou registro da exibição dos primeiros ―films d‘art‖ 

franceses na cidade, no Teatro Lírico: ―(...) no dia 09 de janeiro, dia da estreia, a empresa 

anunciava: O talentoso orador Rafael Pinheiro fará, no espetáculo de estreia, a elucidação dos 

principais filmes‖. O autor segue descrevendo o sucesso do filme: ―ainda no sábado passado o 

teatro Lírico apanhou uma excelente casa e lá estava, na plateia e nos camarotes, a fina flor da 

sociedade carioca (...)‖
314

. 

Documenta a inegável atualização cultural de Ribeirão Preto a estreia, em 10 de 

janeiro de 1909, do ―film d‘art‖ francês, num claro processo de exibição quase simultâneo ao 

dos grandes centros, o que tem também uma relação com a estrada de ferro
315

. 
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A ligação da linguagem cinematográfica com a cultura clássica redundou na 

produção de alguns filmes. A seção ―Pelos Theatros‖, do dia 11de julho de 1916, anuncia para 

o Polytheama a exibição de ―A Carmen‖: ―Exhibe-se hoje definitivamente nésta casa de 

espectaculos um film ha muito esperado anciosamente, que constitue um verdadeiro successo 

cinematographico - A Carmen grande drama em 9 partes extrahidas da celebre opera de Bizet, 

cuja principal interpretação esta confiada á grande actriz de theatro Antone de Paris Theola 

Baro‖
 316

. 

Na cidade de Franca, foi a partir da chegada do cinema que o teatro deixou de ser 

apenas espaço de encenação de peças teatrais e tornou-se, por vezes, cine - Santa Clara, 

causando ―frisson‖ e embasbacamento
317

 dos moradores.  O cronista Affonso de Carvalho 

relata que, no ano de 1902 ―...numa sessão cinematográfica, uma noite quase rebenta um 

conflito pela exhibição da fita ―A Mulher no Banho‖
318

. O que nos dá uma ideia Das 

incertezas e ambiguidades que permeavam a assimilação dos hábitos modernos. 

Os primeiros filmes exibidos, em geral, eram uma coletânea de vistas, um conjunto de 

atrações descontínuas ―cenas da vida familiar, registros visuais de imagens, performances de 

dançarinas, lutas de boxe, encenações de gags, filmes de truques cheios de ocorrências 

mágicas à Méliès 
319

‖.  

A propagação da sétima arte contribuiu para o surgimento de um dos debates de maior 

efervescência ocorridos no início do século XX entre cinema e teatro. As discussões, em 

geral, atribuíam ao cinema a decadência dos teatros. Muitos jornalistas tomaram partido nesse 

debate. João do Rio, um dos defensores do cinema, em suas crônicas dizia que o cinema era o 

delírio do carioca: ―O cinematógrafo é bem moderno e bem d‘agora. Essa é a primeira 

qualidade. Todos os gêneros de arte perdem-se no tempo distante...‖
320

.  

A verdade é que, como já observado pelo pesquisador José Inácio de Mello e Souza, 

a combinação das projeções com outras práticas ou formas de espetáculo foi determinante 

para a sobrevivência do cinema ambulante, mantendo-se a tradição mesmo depois das salas 
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fixas e, portanto, a ideia de cine-teatro perdura, indicando a combinação entre cinema e outros 

gêneros de diversão
321

. 

A companhia Lambertini apresentou-se na noite de 30 de maio de 1912, no Teatro 

Santa Clara, com um drama em dois atos. Segundo o jornal "Tribuna da Franca": 

o desempenho esteve irreprehensível,‖ apresentaram-se no Café Chantant e segundo 

a crítica do jornal, ―tiveram os artistasinhos da troupe Lambertini ocasião de revelar 

as suas excepcionais qualidades no gênero comico e no da opereta, constituindo, 

além disso, a peça uma fina crítica á dissolução do theatro atual, invadido pelo 

valdeville
322

 e pelo cinema, com prejuíso da arte dramática sadia e boa...
323

   
 

Afora as críticas ao teatro de variedades, dirigidas especialmente aos ―vaudevilles‖, 

talvez porque normalmente seguindo suas origens eram espetáculos de variedades, compostos 

por diversos tipos de apresentações, entre elas, a circense, a musical, a  teatral, a  mística, o 

circo de horrores e que se chocavam com a moral da elite da época e o cinema daquele 

momento possuía uma linguagem que dependia de outros gêneros artísticos para se 

desenvolver. Logo, o incômodo demonstrado na nota do jornal sobre a invasão que o cinema 

estava proporcionando aos espetáculos de teatro estava justificado.  

Essa variedade de espetáculos foi pesquisada por Ermínia Silva. A autora aponta um 

aspecto interessante do teatro, que era mais do que texto teatral e dramaturgia, trazia também 

para seu espaço uma multiplicidade de ofertas culturais que a população do período 

vivenciava
324

: ―durante o período da Belle Époque, na maior parte dos gêneros citados, as 

influências das exibições de feiras de ruas, dos saltimbancos e dos espetáculos circenses 

estavam presentes como elementos constitutivos do teatro‖
325

, a que  eu acrescento, 

constitutivos tanto do teatro quanto do cinema. 

A realidade é que o cinema foi tomando a dianteira das diversões públicas e 

causando rebuliço das opiniões tanto a favor da sétima arte, quanto contra pelos mais 

conservadores que viam nesse novo veículo artístico um prejuízo à propagação das formas de 

arte mais conhecidas. Havia também aqueles que, envolvidos pelo ideário do progresso, 

puderam ver no cinema o veículo que expressava a arte moderna, além de render aos olhos 
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dos mais empreendedores perspectivas de promissoras cifras no comércio cultural que se 

desenvolvia.  

Em 06 de setembro de 1908, a revista ―Cri Cri‖,  de  São Paulo, tece muitas críticas a 

favor do cinema montado por Serrador, o Bijou Theatre:  

E o cinematografo assim tão modesto, tão comodo, vai cada vez mais assumindo as 

proporções de um vício que não é nem prejudicial às famílias nem muito menos a 

Serrador (...) Para nós o melhor da festa é a espera..do avança, da luta tremenda, 

titânica com que a multidão se espreme pelas portas do salão para despojar-se pelas 

filas de cadeiras e camarotes com a mesma fúria com que faria se o cobrado de 

entradas anunciasse nada menos do que a novidade de um incêndio ou de um 

desabamento do teto
326

. 

 

A nevrose do cinema não ficou circunscrita às grandes capitais, e o comércio 

ambulante movimenta-se pelo interior adentro e faz das cidades do café polo de suas 

investidas. 

Cuidamos para não cair em visões dicotômicas, pois se atribuíssemos ao cinema 

apenas um veículo de interesse econômico, estaríamos negando toda a genialidade dos filmes 

produzidos por esses ambulantes, pois, ainda que envolvidos com o comércio, produziam 

vistas que eram verdadeiros espetáculos de arte, onde misturavam músicos, atores e 

bailarinos. Por outro lado, se víssemos no cinema apenas o espetáculo e a arte, estaríamos 

negando e ocultando os filmes estritamente comerciais da indústria hollywoodiana que 

inclusive, devido ao monopólio conseguido no pós - guerra, conseguiu se impor no comércio 

mundial.  

Em relação à comercialização, esta não estava restrita às salas de projeção dos 

centros urbanos. Segundo Rubens Cione, durante uma viagem para a Europa, a família Prado 

trouxe consigo um aparelho de cinematógrafo para operar exibições no cinema da fazenda 

Guatapará. A realidade dos aparelhos de cinema domiciliares pode ser encontrada nas páginas 

de anúncio da revista ―Fon Fon‖: ―O divertimento ideal para todas as famílias‖. A propaganda 

é envolvente: 

KOK 

O Cinema em Casa 

Não há instalação especial. Virai a manivela e o próprio aparelho produz 

eletricidade. 

Simples no Manejo- segurança completa 

O filme é incombustível. 

Preço: 400$000 completo com duas fitas a escolher. 

Aluguel e venda de fitas desde 30 réis por dia. 

Instruir-educar-Recrear! 

O divertimento ideal para todas as famílias. Peçam catálogos e informações. 

Pathé Frères 

13, Largo da Carioca, 13.CIA. Cinematográfica Brasileira. 

                                                           
326

 SOUZA, 2004, Op. Cit., p.204. 



136 

 

  

Demonstrações grátis diariamente.  

Dimensões do aparelho: 25x36x52. 

Peso:17 quilos
327

. 

 

Nas cidades do café não era indispensável uma viajem à Europa para a aquisição de 

máquinas de projeção. Para tanto, havia propaganda por toda parte, instigando o público a 

consumir as maravilhas do mundo moderno. Propagandas para a aquisição de equipamentos 

para cinema no lar eram encontradas até mesmo em locais inusitados como as drogarias.  

O jornal Diário da Manhã publica um cartaz com a  propaganda  de equipamentos de 

cinema: ― interessados dirigir-se a Drogaria Costa, rua General Osório 63. Ribeirão Preto.‖ 

 Pathé-Baby Projector.   

Todos podem ter em casa um verdadeiro cinema sem nenhum conhecimento de 

instalação especial e por preço modico. 

Projeções com grande nitivez de até 2 metros   

Funciona em todos os lugares onde haja eletricidade  

Temos grande sortimento de fitas para laugar e a preços reduzidos, e são inflamáveis 

Projector 425$000- Films cada um 10$000‖. 

Pathé-Baby Camera 

Pequenas  e elegante, precisa e forte  

Pesa apenas 600 grs. Permitee a todos vistas cinematográphicas tão perfeitas 

Como os aparelhos maiores 

Com a câmera Pathé Baby podemos garantir uma lembrança de festas, picnics (...). 

Camera 525$000 – Films Virgns  Cada(...) 

Fazemos demonstrações a quem interessar na  

Drogaria Costa 

Rua Generla Osorio, 63 Ribeirão Preto
328

. 

 

As novidades estavam ao alcance dos mais abastados e, por meio desses aparelhos, 

seria possível fazer o registro, guardar as lembranças dos encontros, ou mesmo das festas e 

―picnics‖, eventos comuns para aquela sociedade.  

Curiosamente nas terras do café o cinema circulava no mundo das fazendas. 

Encontramos o registro de cinemas localizados tanto na fazenda Dumont, quanto na fazenda 

Guatapará, num transito entre o mundo rural e o urbano. Em 15 de outubro de 1916, o jornal 

―A Cidade‖ publica uma nota sobre o festival de cinema infantil que seria realizado na 

fazenda Dumont:― Conforme tivemos oportunidade de noticiar, realisa-se hoje no Cinema 

Dumont, na propriedade rural da companhia de egual nome, um interessante festival infantil 

organizado pelo professor senhor Leandro Pierini‖
329

. 

O cinema mostra-se um objeto de análise multifacetado, capaz de catalisar em si 

ideologias, interesses econômicos, produções artísticas, visões de tempo e ritmo de vida, bem 

como a mudanças de comportamento etc., fazendo com que o historiador seja bastante 
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cauteloso para não cair em uma única percepção do que este veículo representou para aquela 

sociedade do início do século XX.        

Porém, levando em consideração os fatores mencionados acima, no início do século 

XX, o cinema inaugurava a chegada de ―novos tempos‖, proporcionando novos espaços de 

sociabilidade e lazer e estimulando mudanças nos costumes das cidades aonde chegava.  

Nesta altura da modernidade, o cinema é o símbolo da sociedade cosmopolita e 

desenraizada. A frequência dos citadinos às sessões de cinema, durante o dia e à noite, as 

novidades que vinham através das fitas, a possibilidade do surgimento de outros espaços de 

lazer em seu entorno, o convívio com vários músicos, a intensa atividade da imprensa são 

fenômenos que provocam ruptura e mudanças profundas nos hábitos e costumes da sociedade.  

Embora as "vistas" produzidas para o início das primeiras projeções fizessem uma 

relação direta com o cotidiano daquelas pessoas, como é o caso dos filmes produzidos pela 

empresa do francano José Pires, que obteve um grande sucesso de público com um filme que 

retratava uma viagem de romeiros da cidade de Batatais à Franca, o próprio efeito da técnica 

sobre o sistema psicológico dessas pessoas favorecia o choque em relação ao ritmo de vida 

que estavam começando a experimentar.  

George Simmel, identificando essas alterações psicológicas em homens 

metropolitanos, escreve por volta de 1900 um texto apontando esses fatores. Segundo o autor,  

"a base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na intensificação dos 

estímulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos exteriores e 

interiores" 
330

.   

O que está colocado para os homens daquela sociedade não pode se restringir à 

simples visão de que alguns eram modernos e outros conservadores, embora essa visão fique 

explícita em alguns documentos. Os homens que opinaram sobre este invento chamado 

cinema estavam historicamente vivendo o seu tempo e os relatos deixados revelam que tais 

depoentes estavam muito preocupados com o que estava acontecendo em seu cotidiano, 

mostrando em seus textos traços da ambiguidade de todo esse processo de transformação e 

modernização pelo qual passava a sociedade de Franca e de Ribeirão Preto, assim como de 

outras localidades brasileiras. 

 A propagação do lazer e da vida social em Franca tornaram-se temas favoritos das 

crônicas de Affonso de Carvalho, nas quais notamos a ênfase dada ao cinema, atribuindo a 

este vitória em detrimento das outras diversões:  
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Em 1907, a vida social se manifesta em soirées frequentes, alegres diversões de toda 

a espécie, em despedidas prenunciadoras da victoria definitiva do Cinema, que 

começa a empolgar as noites da população. José Pires, francano de rara habilidade, 

inventor de um aparelho cinematographico(o primeiro que tirou photografhias 

animadas no Brazil) produz uma fita de cousas exclusivamente francanas, 

arrancando applausos estrepitosos, espertando o orgulho dos conterraneos. A 

Imprensa assignala a febre dos melhoramentos...
331

. 

 

O cronista descreve-nos as várias formas de manifestação cultural que se 

intensificavam com o decorrer dos anos, demonstrando que no início do século XX a cidade 

já possuía uma configuração social bastante diferente da do século XIX. Além desse aspecto, 

o texto manifesta preocupação com a crescente disseminação do cinema, que ―empolgava as 

noites francanas‖, destacando- se em relação às outras formas de manifestação artística. 

Primeiro, porque o cinema enquanto técnica era a verdadeira atração e, segundo, porque trazia 

para o público imagens nunca antes imaginadas. Esses dois aspectos faziam das outras formas 

de representações artísticas algo comum, que não causava tanta excitação para aqueles 

homens que viviam sob o signo do novo.  O cinema afetava as formas de sociabilidade e 

alterava para sempre o cotidiano daquelas pessoas. 

O jornal ―A Cidade‖, em 1915, publica uma reclamação dos leitores mais 

alfabetizados, os quais se preocupavam com os erros de português apresentados nas legendas 

dos filmes, argumentando que aquelas falhas poderiam afetar o desenvolvimento intelectual 

dos espectadores e exigindo providências quanto à exibição das informações contidas nas 

fitas.  

 

  A industria dos films 

 

Ninguém contesta que o cinematographo empolgou definitivamente o grande 

público e é a diversão predilecta de todas as classes sociaes. 

Por isso mesmo, tem direito os que frequentam a certas exigencias dos emprezarios 

que exploram a industria dos films. 

É revoltante o descaso com que os frabricantes de fitas mandam traduzir os dizeres 

que precedem os diversos quadros que se desenrolam aos olhos do espectador. 

Os erros palmares de vernáculo são irritantes para os letrados e altamente 

prejudiciaes para os ignorantes da lingua portugueza, os quaes apprendam a graphar 

erradamente as palavras ou não chegam a entender as rubricas dos films, taes os 

despauterios que as traduções lhes propiciam... 

Numa epocha em que é preocupação dominante dos governos e dos povos dar 

combate sem tréguas ao analphabetismo, não se comprehende que os cinemas 

adoptem uma algaravia(?) inintelligível as usem omnium.
332

.. 

  

De toda forma o cinema era a atração, a celebração da tecnologia transformava cada 

notícia da aquisição de um aparelho novo em um grande acontecimento. Descrevendo o 

impacto das primeiras projeções cinematográficas no Rio de Janeiro, no ano de 1896, o Jornal 
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do Commercio faz o seguinte comentário. ―É pois, com um misto de cautela e 

deslumbramento diante da ‗magnifica impressão da vida real‘ que se reage inicialmente ao 

cinematógrafo por aqui mais encantamento do que cautela ...‖.
333

  

Esses noticiários também alertavam os espectadores dos perigos dos ―gatunos‖ 

dentro do cinema e da cautela necessária que deviam ter com bolsas e outros objetos. Essas 

queixas, mais presentes nos periódicos das capitais, certamente também ocorriam nas cidades 

do café. Porém, em Ribeirão segue o incômodo com os filmes devido à questão do descaso 

com a língua portuguesa. Por outro lado, a imprensa do período demonstra a consciência da 

importância do cinema não só em Ribeirão, mas no mundo: ―A ‗cinematographia‘, como todo 

o mundo está convicto conquistou todas as atenções (sic) e estabeleceu definitivamente o seu 

domínio‖. Dessa forma o cinema, considerado um dos maiores veículos de comunicação, 

teria a responsabilidade de corrigir os erros gramaticais, uma vez que diariamente alcançava 

milhares de pessoas ―em todos os recantos deste paiz, desde os grandes centros até os 

menores lugares.‖:  

De vez em quando surgem na imprensa commentarios censurando, aliás de um 

modo assaz justo, a falta de cuidado com que são traduzidos os dizeres das peliculas 

cinematographicas. 

Essas observações, apesar de serem muito justas, ficam no olvido. Ficam no abysmo 

do esquecimento como cousas inuteis ou rabugices de gente caduca. 

Entretanto perde a lingua portugueza e perde muito a patria com essas divulgações 

de erro gramaticaes.(...) 

A cinematographia, como todo o mundo está convicto conquistou todas as attenções 

e estabeleceu definitivamente o seu domínio. É um dos maiores elementos de 

divulgação. Dahi o mal que existe nessa profusa propagação diaria de erros 

gramaticaes, diariamente, em todos os recantos deste paiz, desde os grandes centros 

até os menores lugares (...) 
334

 

 

 Nesse período, marcado pelo culto ao progresso e às novidades tecnológicas, o 

cinema fascinava e atraía um grande público por catalisar o efeito da técnica sobre sua própria 

produção, diferente da pintura ou da literatura que necessita da técnica para a sua difusão 

maciça. No cinema, a reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato na 

técnica de sua produção
335

. Este processo demonstra a vocação inicial do cinema para com 

sua distribuição em série, pois, tal processo, não apenas permite da forma mais imediata a 

difusão em massa da obra cinematográfica, como a torna obrigatória
336

.   
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O crescimento da arte cinematográfica em Franca deve-se principalmente ao trabalho 

desenvolvido pelo francano José Pires
337

 que exibiu as primeiras vistas da cidade e criou a 

empresa francana de cinema. Essa empresa ficou conhecida em todo o triângulo mineiro e 

cidades como Uberaba fequentemente divulgavam nos jornais suas novidades nos teatros das 

cidades.  Ao falarmos da incipiente sociedade de massas que estava surgindo em Franca, com 

todo o ―fetiche‖ de seus objetos de consumo como o cinema, por exemplo, devemos recorrer 

ao princípio dessas transformações, o que só pode ser evidenciado se atentarmos para o 

significado da Segunda Fase da Revolução Industrial, também conhecida como Revolução 

Científico- Tecnológica que,  ocorrida no último quartel do século XIX, foi responsável pela 

introdução de diversos objetos novos no cotidiano das pessoas. A arte, como qualquer 

mercadoria dentro de uma sociedade marcada pelos valores de mercado também recebe a sua 

carga de fetiche
338

.   

 

As mercadorias físicas foram dotadas, ao serem apregoadas, de qualidades humanas, 

de maneira a se tornarem mistérios tentadores que tinham de ser possuídos para 

serem compreendido. Marx chamou a isso de o fetichismo das mercadorias. Ele foi 

apenas um dentre os muitos que se impressionaram com a confluência da produção 

em massa, a homogeneização das aparências, e, mais ainda, com o fato de se revestir 

coisas materiais com atributos ou associações próprias à personalidade íntima
339

. 

 

 Portanto, uma característica muito peculiar resultante do desenvolvimento 

tecnológico foi o crescimento do consumo e a necessidade de assegurar e atrair consumidores 

para determinados produtos. As noções de progresso e civilização, semelhantes mesmo aos 

objetos de consumo, também funcionaram como objetos fetiche, fazendo com que a 

modernização implementada, seguindo a ótica do progresso, abolisse costumes e valores que 

não correspondessem ao ―novo‖ modelo de sociedade 
340

.     
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Todo esse processo atingiu o mundo da cultura erudita. As artes foram um dos focos 

mais atingidos pela modernização tecnológica. A partir da fotografia o mundo da arte já teria 

sofrido um grande abalo. O cinema então veio definitivamente para revolucionar o mundo da 

produção artístico- cultural como um todo. 

A revolução mecânica alterou as estruturas da sociedade de muitas maneiras: 

materializou o sonho do vôo humano com a criação do avião. Esse sonho foi objeto do 

cinema, que soube apropriar-se das ―vistas produzidas‖ e reproduzi-las em série. 

O Teatro Santa Clara e também o Teatro Municipal de Ribeirão Preto, o Carlos 

Gomes, foram palco de divulgação dessas ―vistas‖. Desse período temos ainda o 

encurtamento das distâncias a princípio com as locomotivas, agora com a bicicleta e o 

automóvel, sem falar da lâmpada elétrica que permitiu o prolongamento do dia e a 

intensificação das atividades noturnas. Descobertas científicas importantíssimas salvaram 

muitas vidas com a descoberta de vacinas e remédios, como a penicilina. Estamos falando de 

um período de intensas mudanças que, embora a princípio circunscritas ao âmbito da elite, 

permitiram uma modificação paulatina de hábitos e costumes já enraizados na população e 

ocasionaram a dinâmica do próprio comércio que se diversificava e ia desde os utensílios 

domésticos a roupas e diversões.  

O crescimento de espaços dedicados exclusivamente ao cinema demonstra o 

processo de ―domesticação do cinema‖, ou a tentativa de elitização, com ambientes mais 

refinados e seletivos para a elite do café. A nota publicada por ocasião da inauguração do 

Bijou Theatre de Ribeirão Preto declara que a casa estava  ―á altura do bom gosto e dos 

nossos foros de gente civilisada, salão que rivalisa com os melhores das nossas capitaes‖.
341

 

O entusiasmo registrado pela imprensa com essa nova casa de diversões explica 

muito a própria investida da elite em prestigiar o cinema e investir no seu desenvolvimento. 

Os registros demonstram, já  na primeira década do século XX, a crença de que o cinema seria 

um importante quesito para o refinamento do gosto e para a civilização. Diferentemente da 

etapa em que o cinema era visto apenas como um veículo de entretenimento como tantos 

outros, neste momento, o da ―domesticação‖, passa a exigir uma requintada sala de projeções. 

O processo de modernização vivido em Franca e Ribeirão Preto modifica a formação 

antiga daquelas cidades, fazendo das alterações urbanas e dos hábitos da população assunto 

diário dos cronistas.              

Neste momento de turbilhão e mudanças, o olhar do cronista Affonso de Carvalho 

recai sobre os espaços de sociabilidade, bem como para os inúmeros objetos novos que se 
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incorporam a Franca e, fazendo uma síntese dos acontecimentos, aponta desde o 

desenvolvimento de associações como a maçonaria, até a propagação do comércio a que ele 

se refere como ―a subida dos capitalistas‖. Ou seja, refere-se às várias casas de comércio que 

se instalam no bairro que desponta na parte alta da cidade, o bairro da Estação, e que foi 

motivo de preocupação dos comerciantes do centro antigo por temerem a concorrência e 

também por abrigar uma grande população imigrante, muitas vezes bem familiarizada com o 

mundo do comércio:  

Havia o grupo espírita, o grupo maçônico, havia também o Grande Partido Católico 

de que era presidente o Coronel Garcia Duarte, agraciado em 1888 com o Baronato 

de Franca. Ao mesmo tempo novos capitalistas sobem a ladeira, assentam no alto as 

suas casas, comércio e no mesmo período de assombrosa atividade projetam-se, 

discutem-se, iniciam-se, realizam-se melhoramentos em toda sorte, uma empresa de 

bonde liga a cidade a Estação da linha férrea, vários bancos abrem suas portas 

auxiliando a lavoura, recortam-se novas ruas, edificam-se novos prédios, aventa-se a 

ideia da canalização de água potável, afaga-se um projeto de um Liceu de artes e 

ofício ... Em verdade é o progresso que avança em delírio num belo ímpeto que nada 

mais deverá deter na ordem material, política e religiosa
342

. 

 

O relato indica as transformações urbanas que estavam ocorrendo em toda a Franca, 

não se limitando apenas a registrar o mundo do comércio, mas mostrando como a cultura 

daquele fim de século foi alterada. Interessante notar a desenvoltura com que o cronista vai 

narrando esses acontecimentos. Percebemos em seu depoimento uma ovação às 

transformações que se passavam nesse palco urbano e a crença de que nada poderia deter o 

―progresso que avança em delírio‖. Aliás, esta era a crença do período, não estando vinculada 

exclusivamente a Franca ou a cidade de Ribeirão Preto, era a ideologia da modernidade, 

difundida em toda a sociedade brasileira.     

 

   

3.2. Pelos Palcos: a ativa vida cultural da Petit Paris 

 

Costumes, hábitos e ideias, tudo é 

diferente por lá (...) Dizem que em 

Ribeirão Preto há 800 mulheres da vida, 

todas estrangeiras e lindas (...) O Moulin 

Rouge funciona há 12 anos e importa 

champanhe e mulheres diretamente da 

França (...) Eu mesmo gostaria de firmar-

me por lá (...) Estou tentando ser 

nomeado para Ribeirão Preto, ou algo 

equivalente
343

.   
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A epígrafe acima é trecho de um texto de Monteiro Lobato dando notícias a um 

amigo de sua visita à cidade de Ribeirão Preto, em 1907, e registra a admiração do autor 

diante da diversidade e intensidade com que são oferecidas as distrações e divertimentos da 

vida moderna na cidade. O modernista Lobato apresenta uma Ribeirão Preto cheia de 

―glamour‖, com um frenético comércio de lazeres e prazeres. Porém, como muitas outras 

facetas da ambiguidade que define a modernidade, esta era uma das faces da cidade que 

estava reservada aos endinheirados.  

Enfim, as linhas de Monteiro Lobato atestam que os negócios capitaneados pelo 

francês François Cassoulet iam de vento em popa.  Administrador do Teatro Carlos Gomes e 

dono do Cassino Eldorado, sem dúvida, seu empreendedorismo nessa área foi de sucesso, fez 

fama e atraiu muitos clientes de diferentes regiões do país para a ―Eldorado Paulista‖. 

A propaganda outrora feita por Martinho Prado em fins do século XIX, para que os 

interessados em cultivar café viessem para Ribeirão Preto, pois a qualidade da terra poderia 

gerar muitas riquezas, atraiu muitas famílias, mas, a esta altura, o que vemos nesta carta-

panfleto de Monteiro Lobato é outro chamado, não mais para o mundo rural, mas para o 

frenético mundo boêmio de Ribeirão Preto, cheio de ―mulheres da vida‖ em seu ―Moulin 

Rouge‖.   

 Guião, numa clara campanha de enaltecimento dos prazeres e lazeres de Ribeirão 

Preto escreve no álbum comemorativo de 1922, sobre as riquezas da cidade, apontando como 

chamariz de outras cidades vizinhas: 

a abundância de dinheiro estimulava no povo o gosto pelas diversões, pelo jogo e 

pelos prazeres luxuosos: frequentadores forasteiros vinham diariamente dos 

municípios visinhos attraidos pelas seduções que lhes oferecia a cidade. Os viajantes 

do comércio, em crescido número, faziam ponto de parada na cidade, quando em 

excursões commerciaes por esta zona, sabiam retribuir o prazer que lhes 

proporcionava a cidade, por eles denominada ―Petit Pariz‖, levando para fora das 

suas fronteiras a fama dela
344

. 

 

As cidades do café formaram um mosaico e sofreram uma substancial mudança em 

sua fisionomia física e também em sua sociabilidade. O registro de um cronista do jornal ―A 

Mococa‖ (sendo Mococa outra cidade cafeeira do referido mosaico, estudada pela 

pesquisadora Higina Marques), aponta o caráter embrionário do exibicionismo e da prática do 

consumo, e do que hoje chamamos ostentação, entre os citadinos, no ano de 1921: 
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Uma das peores e mais funestas enfermidades que perseguem o brasileiro é, sem 

dúvida alguma, a mania do exhibicionismo(...) 

Exhibem-se os sabichões, exhibem-se os aventoados, exhibem-se os nabados. Os 

que podem e os que não podem. Há exhibições de doutos e ignorantes, de valentes e 

poltrões. Todos se exhibem. 

O fazendeiro vem a cidade acompanhado de meia dúzia de filhas e todas se exhibem 

pela igreja, pelo jardim, pelo cinema. O sitiante, caboclo endinheirado, na loja do 

turco ou na venda do sr. Fulano, paga a pinga aos outros ou faz descer toda a 

prateleira de algodãosinho de chita(...) 

Dir-se ia que o Brasil é um vasto theatro em que todos nós somos atores. Todos se 

exhibem e em toda parte há exhibições. 

E, porque para exhibir-se é necessário um público, dahi o facto do brasileiro logo 

que pode (as vezes mesmo antes de poder) procurar as cidades, os grandes centros. 

Estes regorgitam de habitantes, ao tempo que os campos jazem abandonados. Aqui, 

no estado de S. Paulo, é doloroso o que se vem observando sobre a debandada dos 

fazendeiros para a cidade, abandonando as suas propriedades agrícolas (...) 
345

. 

 

Observa-se no registro acima uma nostalgia da vida rural e alguns elementos 

recorrentes no meio urbano que se modernizava, como o desenvolvimento comercial, com a 

loja do imigrante turco, as bebidas, os tecidos, o jardim, a igreja e o cinema, descrevendo um 

panorama que se desenhou em todas as cidades cafeeiras do interior de São Paulo. Este artigo 

de jornal, como muitos outros do período, dentre outros diversos elementos constituintes do 

novo ambiente urbano, não deixa de mencionar o cinema, pois o cinema, de fato, era local 

privilegiado para se ver e ser visto. A este respeito é um rico documento o diário  da Baronesa 

de Franca que analisaremos nas páginas seguintes, onde a mesma fazia questão de anotar o 

que viu, com quem estava e quem ela encontrou no cinema. Ou seja, na vida urbana que se 

acelerava, com toda a mudança de hábitos, os espaços do cinema marcam o ritmo de uma 

nova sociabilidade e o desejo de ser visto e notado por todos. 

 A cidade aparece aqui como promotora de uma sociabilidade artificial, onde todos 

parecem agir conforme a expectativa de serem notados, desde os doutores e fazendeiros, até 

os ―caboclos‖ e ―ignorantes‖
346

. Neste contexto, onde predominava uma economia agrário-

exportadora, toda a atenção estava voltada para a vida urbana. 

O incremento dos casarões nos centros das cidades de Ribeirão Preto e Franca  

intensifica-se, juntamente com a remodelação das praças e a chegada de equipamentos 

modernos, a saber, o automóvel, a luz elétrica que ampliou o aparato do lazer e o 

prolongamento do dia, criando e intensificando hábitos culturais. 

O prolongamento do dia, o festejar da noite com suas ―casas da noite‖, tão cultuadas 

pelos coronéis do interior paulista, fez da cidade de Ribeirão Preto polo de atração para as 

famosas prostitutas francesas, muitas vezes falsas francesas, que, agenciadas por François 
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Cassoulet para trabalhar no Cassino Eldorado e no Cassino Antarctica, eram consideradas 

refinadas e portadoras de costumes modernos para o interior paulista. ―Vinculadas as 

companhias de teatros, apresentações artísticas, essas mulheres, vinham alterar a vida simples, 

pautada no ―pudor‖ das cidadezinhas do interior ‖
347

. 

 

Imagem 11: Cassino Antartica -1920. 

Formato: Cartão Postal 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP-101). 

 

 Salientando a mudança de costumes no interior paulista neste período, José Evaldo 

Doin refere-se à propagação da prostituição nas ―cidades do café‖: 

  
Nas cidades do café, explodem, junto com a febre das arrobas e o brilho veloz do 

assentamento dos trilhos das novas ferrovias, novos gostos e desgostos, novos 

sentidos dos olhares, novas saturações e novos e proibidos desejos, amoldados pelo 

realce dos corpos, pelos cortes impecáveis das roupas dos smarts ou pelo veneno das 

jump culotes, envergados garbosamente pelas falsas francesas, judias polacas 

importadas regularmente pelos François Cassoulets para os cassinos e lupanares, 

fazendo o deleite dos olhares cúpidos da coronelada 
348

. 
 

O auge deste ambiente agitado, desta atmosfera eletrizante se dá nos anos 10 do 

século XX em Ribeirão Preto, o que está registrado nas publicidades que se  encontrm nos 

documentos. O jornal A Cidade, de 06 de janeiro de 1910, mostra as várias atrações de 
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entretenimento que acontecem na cidade e que vão desde a arte dramática, passando pelo 

circo, pela dança, pelo ilusionismo, chegando ao cinema: 

THEATROS E  

BIJOU THEATRE 

Boas, as funcções de hontem do Bijou merecendo applauso o bom programma. 

Para hoje, estão annunciadas as seguintes fitas: 

Vingança de mãe, O bello florido, O peregrino cego, a primeira bengala, Uma 

viagem no littoral, Invalido de cabeça de páo, O ocioso, Boireau sportman. 

 

PARIS THEATRE 

Ainda hontem vimos no Paris grandes enchentes em todas as sessões. 

O programma que a Empreza apresentou ao publico foi o melhor possivel e hoje 

temos: 

Fabrica de colla, Um duello á cocegas, Sportman excentrico, Duas mulheres e um 

homem, Grande corrida de tomos em Barcelona, Uma moderna peneloppe, No 

tempo dos Nocthmans, O burro recalcitante. 

   

CARLOS GOMES 

Como era de esperar esteve repleto hontem o theatro Carlos Gomes e isto devido a 

estrea do celebre machiettista Castagna, que recebeu francos applausos. 

Hoje temos no Carlos Gomes um optimo programma. 

  

ELDORADO PAULISTA 

Hoje a costumada funcção por toda a troupe .
349

 

 

    

Os estabelecimentos de entretenimento como o Bijou, o Paris, o Carlos Gomes, o 

Eldorado Paulista atestam e fortalecem a nossa tese de uma constante remodelação na 

sociabilidade dos citadinos, pois como afirmam as notas reproduzidas acima, todos os espaços 

de lazer em suas programações obtiveram públicos expressivos e com grande concorrência. 

Também contribuindo com sua oferta de entretenimento ―os circos, com seus 

palhaços, feras e emocionantes pantominas, jamais deixaram de percorrer bairros da cidade‖ 

350
. A observação feita por Vicente de Paula Araújo, sobre a presença do circo na cidade de 

São Paulo nos dá certa dimensão do que ocorria também em Ribeirão Preto e Franca. As  

diversões populares coexistiam com os novos aparelhos de projeção mecânica, tornando 

complexa e diversificada a oferta de lazer, como pude constatar diante de tantos registros 

sobre as companhias de circo que chegaram às cidades do café: 

CIRCO AMERICANO 

ha muito a população desta cidade não tinha occasião de assistir aos espectaculos de 

uma companhia equestre na altura do grau de nossa civilisação. Companhias de 

segunda e terceira ordem ornavam seus pavilhões, espalhavam os pomposos 

annuncios pela cidade e á noite apanhavam enchentes á cunha, os trabalhos porém 

não correspondiam á espectativa do publico que, não obstante, la voltava para passar 

as horas de lazer. 

Na epocha actual, porem la esta armado no Largo 13 de Maio, o pavilhão de uma 

companhia de primeira ordem, que cumpre á risca o programma annunciado, 

desempenhando os seus artistas com applausos merecidos, os trabalhos de sua 
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especialidade. As pantominas então, agradam francamente; são comedias bem 

estudadas e melhor ensaiadas em cujo desempenho se revelam verdadeiros artistas 

comicos, não se notando a mais pequena decahida nos papeis que correm 

admiravelmente de principio á fim. 

Prevemos por isso que o Circo Americano ha de ser como merece, sempre muito 

concorrido. 

Hoje realisa se alli um espectaculo
351

. 

 

A historiadora Ermínia Silva aponta que o circo era uma realidade muito presente na 

cidade de São Paulo, sendo que no início do século XX tornou-se rota obrigatória das 

companhias, fato que fica demonstrado nos noticiários da época, ―a ponto do jornal O Estado 

de São Paulo criar a coluna Palcos e Circos 
352

 . 

Ainda que a capital fosse o espaço privilegiado das companhias circenses, o interior 

paulista não estava descartado desse roteiro, pois também apresentava um público crescente, 

diversificado e pagante. Eram cidades que ampliavam a oferta de serviços de lazer à medida 

que a economia cafeeira tornava-se pujante e diversificava os negócios. 

O circuito das companhias de circo, de cinema, de teatro ou de outros gêneros 

artísticos atestam as suas investidas nas terras do café. O jornal ―A Cidade,‖ em um número 

de 1915, anuncia a chegada de dois circos: 

do ―CIRCO DE VARIEDADES.  Procedente de Franca deve chegar hoje a esta 

cidade o Circo de Variedades, que aqui vem dar alguns espectaculos, devendo 

estrear no próximo sabbado.‖. A Chegada do CIRCO QUEROLO
353

 ―Empreza: - 

Demosthenes da Silva Grande Companhia Acrobatica, Equilibrista e novidades e 

reaes attracções. O maior, o mais luxuosos e confortavel que percorre a America do 

Sul! Lotação 3.000 pessoas. Excellente pano de lona impermeável.30 artistas de 

mérito 
354

.  

  

A coluna ―Pelos Theatros‖, do jornal A Cidade, de 1915, registra um público de 1600 

pessoas presentes em uma atividade do Teatro Polytheama, comprovando que em Ribeirão 

Preto já havia um público muito habituado com o consumo do entretenimento: 

r  PELOS THEATROS 

  

POLYTHEAMA 

O espectaculo de domingo n‘esta popular casa de diversões attrahiu nada menos de 

1.600 pessoas, que devido aos bellos programmas, tanto em cinema como em 

variedades, alli foram e manifestaram a sua opinião do geral agrado, sahindo o 

publico satisfeitissimo por ter dado por bem empregado o seu cobre. - Todas as 

semanas novos numeros de variedades que serão exhibidos. - Brevemente se 

exhibirá no palco desta casa de espectaculos a bem organisada troupe italiana sob a 

direcção do grande Artista A. Capozzi com quem a esforçada empreza F. Cassoulet 
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já fechou contracto por intermédio do sr. Ernesto Della Guardia muito digno director 

do theatro Municipal de São Paulo
355

. 

 

Acompanhando o ritmo dos espetáculos de variedades, observamos que dificilmente 

as salas de cinema trabalhavam exclusivamente com cinema, era recorrente a utilização do 

espaço para promover outras linguagens artísticas e é o que notamos quando da chegada de 

um dos maiores representantes da arte circense no período, o palhaço Benjamin de Oliveira. 

Circo FRANÇOIS, Realisou hontem o seu segundo espectaculo a applaudida 

companhia equestre e de variedades. Circo françois, de que fez parte o popular 

artista brasileiro Benjamim de Oliveira, o creador do theatro em circo. Hoje a 

companhia dará nove espectaculos de conformidade com um optimo programma. No 

final será representada uma peça theatral 356. 

 

A diversidade de espetáculos apresentada aos moradores de Ribeirão Preto indica 

que o ―primeiro cinema‖ conviveu com variadas práticas culturais.  Flávia Cesarino considera 

que o primeiro cinema era absolutamente anárquico, pois em uma mesma sessão assistia-se 

desde exibições como ―A Mulher Nua‖ até ―Paixão de Cristo‖ 
357

.  Ou seja, algo correlato às 

tensões que se configuravam no uso incipiente da técnica cinematográfica, onde o espetáculo 

tendia a se compor de um conjunto de ―atrações‖ descontínuas
358

. Numa mesma apresentação 

estavam cenas da vida familiar, registros visuais de viagens, performances de dançarinas, 

lutas de boxe, números de mágicas entre outros.  

 Os primeiros filmes exibidos não foram sempre, nem unanimemente vistos como um 

fenômeno positivo, chegando mesmo a causar estranhamento aos homens que ainda estavam 

habituados com os tradicionais espaços de lazer. O cronista francano, Affonso de Carvalho, 

por ocasião da exibição do filme ―A mulher no banho‖, afirma sobre o cinema que este era o 

vilão dos costumes tradicionais da cidade. As cenas de pornografia, ou mesmo as cenas 

sacras, circenses, ou de vistas da cidade não tinham garantidas uma recepção entusiasmada, 

mas também, para muitos, despertavam o espanto e o estranhamento característicos da 

modernidade.  

Filmes como A Paixão de Cristo expressam bem as características do primeiro 

cinema. Arlindo Machado observa que a ―Paixão‖ condensa em sua forma emblemática tudo 

aquilo que acabou por se configurar no primeiro cinema: o caráter autônomo e descontinuo 

das cenas: ―A Paixão não era considerado um filme, mas um conjunto de filmes. Cada quadro, 
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como ―A multiplicação dos Pães‖ ou ―A Crucificação‖ era vendido separadamente, como um 

filme independente‖
359

.  Ao comprar os quadros avulsos, o exibidor, de certa forma, era quem 

editava o filme, ou seja, mesmo em se tratando de um tema religioso, a maneira de apresentar 

o filme, dependendo dos quadros escolhidos, aproximava-o dos espetáculos de ―vaudevilles‖. 

As atrações de variedades prosseguiam em setembro de 1910, o cine Bijou anuncia a 

apresentação da mulher mais pesada do mundo e esses registros contribuem para vermos o 

que estava sendo consumido em termos de entretenimento nos cinemas das cidades do café. 

MISS HELENO 

Bijou vai apresentar no domingo proximo, ao povo desta cidade, a mulher mais 

pesada do mundo, cuja exhibição promovida pela Empreza Junqueira, vai 

annunciada em a secção competente desta folha
360.  

 

Os produtores culturais da cidade criavam expectativas quanto à recepção dos 

espetáculos oferecidos. Neste aviso o empresário François Cassoulet alerta as pessoas para os 

perigos das cenas exibidas no Polytheama: 

O programma de hoje é convidativo. Delle fazem parte films dramaticos, comicos e 

naturaes, que por certo agradarão. Despede-se hoje a artista Electrema - Amanhã 

realisa-se um sensacional numero pelo athleta norte-americano Jack Hillson, 

intitulado ―A Corrida da Morte‖. A empreza Cassoulet pede-nos scientificar às 

familias que, devido ser esse trabalho de grande sensação e impressionante, é 

conveniente não levar creanças e senhoritas nervosas ao espectaculo, assim como 

pede ao publico o maior silencio durante a execução do perigosissimo numero
361

. 

 

Segundo Costa,
362

 o cinema veiculado no início do século XX era um espetáculo 

variado que, controlado por operadores/ exibidores, ou determinado pelos produtores, 

manteve o caráter anárquico do espetáculo de variedades. Durante toda primeira década, a 

fronteira entre ficção e documentário era tênue.  

A vida cultural segue intensa e, mesmo após o ―boom‖ dos primeiros anos, as 

cidades do café seguem recebendo as companhias de cinema, de circos, de teatros e de 

variedades que obtinham uma boa recepção. Até mesmo a prestigiada companhia 

cinematográfica inglesa Studio Film, de passagem pela América do Sul, esteve com sua turnê 

em Ribeirão Preto, praticando preços semelhantes aos da capital, o que reforça a tese da 

inserção das cidades do café no consumo das novidades culturais, possível graças ao poder 

econômico da ―coronelada‖ que, com seu poder financeiro, criavam e ofereciam os novos 

aparatos de lazer. Na coluna ―Pelos Theatros”, do jornal A Cidade, anuncia-se com grande 
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entusiasmo esta companhia cinematográfica, chamando atenção dos leitores para a qualidade 

da produção e dos atores, dando detalhes: composta de ― vinte e cinco bons artistas, traz belos 

scenarios, luxuosa ‗Mis-em-scene‘, e excelente orchesta‖: 

 

CARLOS GOMES 

O COMICO CARLITOS - É hoje que se realisa, no theatro Carlos Gomes, a 

aguardada estréa do atancado comico inglez CARLITO (Cardo Charlot), da 

companhia cinematographica ―Studio Film‖. 

CARLITO está fazendo uma tournée pela América do Sul, estando vindo dos 

principaes theatros europeus. 

Além de outros artistas, vem em companhia do grande actor o comico Dick, cujos 

trabalhos tem sido justamente admirados atravéz das telas cinematographicas. 

CARLITO: faz-se acompanhar de vinte e cinco bons artistas, traz bellos scenarios, 

luxuosa ―Mis-en-scene‖ e excellente orchestra, sob a regencia do maestro José 

Tempesta. 

O programma escolhido para estréa é excellente. 

Serão levados a effeito dois attrahentes actos de variedades, em que tomarão parte os 

melhores artistas. 

Em seguida será levada á scena a peça em dois actos, ―Carlito e Dick vão ao café 

concerto‖. 

Os preços serão populares. Os mesmos adoptados na capital 
363

. 

 

 Em 1908, uma longa nota publicada na primeira página do jornal A Cidade registra  

o entusiasmo com o aniversário  do teatro Eldorado, de propriedade de Cassoulet.  É dada 

ênfase ao volume de espetáculos já apresentados, sendo que, segundo o jornalista, muitos 

deles acabavam fazendo um circuito para além do Brasil e contribuíam para afamar a noite 

ribeirão-pretana, tornando o Eldorado mais conhecido do que muitos estabelecimentos da 

capital do Estado. Continua a nota, afirmando que aquela casa de espetáculos também tinha a 

vantagem de atender ao turista: ―O touriste ou o viajante encontra no Eldorado um meio fácil 

de lhe suavizar as agruras da vida, de lhe amenizar os soffrimentos moraes deixando-o apto a 

luta pela vida‖. 

 
ELDORADO 

Festeja hoje o seu II anniversario, o elegante theatro-concerto cujo nome encima 

estas linhas. O quanto tem elle cooperado para o engrandecimento de Ribeirão Preto, 

todos nós o sabemos. Si bem examinar-mos a sua vida, veremos que elle tem sido 

uma das alavancas do nosso progresso, um dos poderosos sustentaculos do nosso 

comercio conseguindo tornar conhecida de todo o Brasil a nossa cidade. Logares há 

no Estado de S. Paulo que sendo mais velhos do que Ribeirão Preto são quase 

desconhecidos, si o não são in totum, porque lhes faltam os pontos de attracção que 

chamem ao seu seio os viajantes ou excursionistas e lhes proporcionem meios de 

destrairem-se, pois de longas e penosas fornadas. 
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Aqui não. O touriste ou o viajante encontra no Eldorado um meio fácil de lhe 

suavizar as agruras da vida, de lhe amenizar os soffrimentos Moraes deixando-o apto 

a luta pela vida. E elles reconhecem isso pois tem concorrido sempre para que o 

Eldorado possa hoje completar o respeitavel numero de 3525 espetaculos nos quaes 

trabalharam 574 artistas de ambos os sexos, sendo alguns de verdadeiro merito e que 

depois de terem ―feito furor‖ aqui, foram recebidos com freneticos applausos pelas 

platéas da Europa e da America. 

A Empreza do Eldorado para festejar condignamente esse seu sucesso deliciará os 

seus habitués com um espectaculo cujo programma foi escolhido a capricho e 

offerecer-lhe-há, além de um grande baile, ―chops‖ e charutos. Ao sr. Francisco 

Cassoulet enviamos d‘ estas columnas os nossos parabéns, pelo II° anniversario do 

―gracioso‖ theatro da rua S. Sebastião.
364

 

 

  

O número de espetáculos e a quantidade de artistas que ali trabalhavam também dão 

conta do sucesso desta empresa de entretenimento e do trabalho do francês François Cassoulet 

que movimentava a vida social de Ribeirão Preto. Este documento registra também o prestígio  

de artistas nacionais que, após fazer sucesso nas terras do café, seguiam aplaudidos por 

platéias europeias e americanas 

A atriz Clara Della Guardia, tão apreciada pelo escritor e dramaturgo Aluizio 

Azevedo, era presença constante nas cidades cafeeiras. Em Ribeirão Preto, estreitou laços 

com as endinheiradas famílias que compunham a elite da cidade.  
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Imagem12: A Atriz Clara Della Guardia- 1911 

 

Fonte: Almanach de 1913 

 

O jornal A Cidade, no dia 10 de dezembro de 1913, registra a chegada da artista 

italiana Clara Della Guardia, notícia que agrada e mobiliza a população, sobretudo a ampla 

colônia italiana de Ribeirão Preto: 

CLARA DELLA GUARDIA 

Deve chegar hoje, pelo rapido de São Paulo, a companhia dramatica italiana de 

Clara Della Guardia.  

Um comitato italiano que muito se interessou para o brilho da breve temporada da 

illustre actriz no nosso Carlos Gomes, distribuirá hoje um manifesto convite que  

publicamos abaixo, pois achamos justo contribuir para que Clara Della Guardia seja 

recebida em Ribeirão Preto com toda a festividade, com toda a cortezia, que ella 

merece como artista e como dama. Os brasileiros, nesta como em tantas outras 

occasiões, não deixarão de acompanhar os hospedes e amigos.
365

 

 

                                                           
365

 Jornal A Cidade, 10/12/1913. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto.   



153 

 

  

O comitê pró Clara faz um chamado à parte aos imigrantes italianos no jornal A 

Cidade, de Ribeirão Preto
366

 . 

ITALIANI! 

Arriva ogge da San Paolo, alle hore 4,30 pm, la grande Companhia Drammatica 

Italiana di cue è principale ornamento la celebre artista Clara Della Guardia.L’arte 

theatrale, quando esercitada nobilmente e con profondi intenti di italianità fi se 

opre un potente instrumento di diftusione della nostra cultura: questa missione 

artistica e patriottica è compinta e dai loro esimi compagni, con vero ardore e con 

alto senso di patriottismo. 

A demostrare tutta la nostra simpatica verso questa schiera di atori distisntiasi mi, 

la nostra viva ammirazione verso la grande attrice, verso la concittadina illustre, 

che viene ad apportarci un soffio di vita intelettuale ed a solevarei, alemo per poco, 

dall’ata opprimente delle preocupazione materiali, - andiamo oggi in massa 

compatta alla stazione della ferrovia ed accogliamo Clara Della Guardia ed suo 

compagni al grido entusiasta di viva l’Italia viva l’arte italiana. 

Ribeirão Preto, 10 dicembre 1913. 

 Comitati “Pro Clara”. 

 

A despedida da artista revela o vínculo que tanto ela como sua companhia tinham 

com a cidade de Ribeirão Preto, inclusive uma carta de agradecimento foi publicada no jornal 

A Cidade, mostrando essa ligação. Estes são seus termos: 

Ilmo . Sr. Joaquim Macedo Bittencourt Prefeito Municipal 

Ribeirão Preto 

Per metta que io rivolga sentiti ringraziamenti per tutti le gentilezie, ele 

manifestazione distima e di affeto con cui mi onoró questa ospitale e florence cittá 

de Ribeirão Preto. 

Sai lei il primo citadino di questo município, meraviglioso di ricchezza interprete 

cônscio e gradito dei mici sentimenti di arguio per l’avvenie dela bela cittá e della 

mia gratitudie verso questa popolazione piena di entusiamo per l’ arte che 

ingentilesehe ed acommuna tutti i populisulla via di ogni progresso. 

Com di piu profonda stima ed orseguio 

Clara Della Guardia
367

 

 

A companhia de Clara Della Guardia não foi a única e nem a mais prestigiada a 

visitar a cidade. Várias outras companhias internacionais e nacionais de circo, de cinema e de 

dança fizeram de Ribeirão Preto e de Franca roteiro certo de suas viagens. 

O circuito artístico nas terras do café era atualizado e as mesmas programações que 

eram vistas nas metrópoles, tanto do Brasil quanto da América do Sul, chegavam àquelas 

plagas. Nossas fontes noticiam em diversas ocasiões que os preços dos ingressos praticados 

nas cidades em estudo eram os mesmos adotados na Capital, o que pode ser verificado em 

notas de jornais de São Paulo e que aponta para a pujança da economia nas cidades do café e, 

por consequência, a ousadia dos investimentos com a certeza da existência de um público 

pagante.   
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As atividades culturais não se restringiam às apresentações de companhias 

internacionais.  Artistas destacados do cenário nacional também faziam sucesso nas terras do 

café, inclusive apresentando conferências e cenas humorísticas que versavam sobre os 

costumes caipiras, como nos trabalhos de Cornélio Pires:   

  OS CAIPIRAS  

 

Acha-se nesta cidade e deu-nos o prazer de sua visita o conhecido poeta e 

conferencista Cornelio Pires, o autor da ―Musa Caipira‖ que se tornou popular em 

São Paulo e Minas pelas suas chistosas conferencias sobre os caipiras, assim como 

pelos seus versos e outros trabalhos consagrados á vida sertaneja. 

Amanhã o nosso distincto hóspede fará uma conferencia no Paris Theatre, após a 

sessão cinematographica, discorrendo sobre o seu assumpto predilecto: caipiras 

italianos e turcos, caipiras de São Paulo, poetas caipiras, versos humoristicos e 

sambas e tudo o mais que possa completar o caipira.
368

 

 

Para possibilitar o desenvolvimento cultural era necessária a atualização das 

estruturas dos espaços de entretenimento, das técnicas, das mobílias e fachadas. Várias 

campanhas ocorreram no período para esse fim , inclusive exigindo melhorias nos teatros da 

cidade, e é do que trataremos na sequência. 

 

 

3.3. Em tempos de cinema exigimos reforma no teatro!  

 

Em quase todas as cidades brasileiras no decorrer da belle époque observamos 

críticas de parte da sociedade em relação às casas de espetáculos, sobretudo os prédios que 

ficavam mais em evidência na paisagem urbana e tinham mais contato com um público 

cativo. São deste teor as críticas que trabalharemos nesse tópico: a necessidade de 

modernização dos teatros nas cidades do café em tempos de novos hábitos de higiene, 

segurança e, sobretudo, tempos de cinema. 

  

PELOS THEATROS  

 

Illustre sr. Redactor. 

 

Tenho notado, e como toda a população desta acalentada cidade, que o seu bem 

redigido jornal, nestes ultimos tempos, tem tratado, com um carinho todo especial, 

da reconstrucção ou reformas dos theatros já existentes nesta cidade ou da edificação 

de um que venha preencher as exigencias da população e das regras theatraes. 

E, a verdade digamos: não tem essa redacção - que tão zelosa se mostra pelo bem 

publico, perdido o seu tempo. Pelo que se diz por ahi, e a todo o momento, algo vae 

surgir que virá modificar o ―stato quo‖ em que se encontram actualmente os nossos 

―theatros‖. 
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Todas as emprezas movimentam-se procurando sair do marasmo em que se 

encontram. Só se fallam em novas construcções e reconstrucções, dando a 

perceberem que muito breve algo de confortável e de bello vae surgir de todos esses 

escombros, tal qual a famosa Phoenix da fabula. 

E, sejam para as novas edificações ou sejam para as ―reconstrucções‖, peço a essa 

conceituada redacção a especial finesa de transcrever as duas noticias que recortei 

do ―Estado‖ do dia 12, chamando para as mesmas a attenção, não só do sr. Dr. 

Director de obras publicas da Prefeitura como da repartição de policia, aos quaes 

competem zelar pela segurança da vida dos espectadores, não permittindo, ambos, 

que se construam e reconstruam theatros á trouxe e mouxe, assim como quem requer 

a construcção de uma ―garagem‖ ou estábulo. 

Eil-as: 

―A segurança das casas de diversões‖ - rio, 12 (A.) - A directoria de obras da 

Prefeitura recebeu instrucções para interpellar as casas de diversões, no sentido de 

verificar se no caso de accidentes, ellas podem facilitar por mais de uma sahida, o 

salvamento de seus frequentadores e moradores. 

Para effectuar-se esse serviço serão designados dois engenheiros e um funcionario 

da Agencia Municipal, para cada districto, os quaes se encarregarão das necessarias 

vistorias‖. 

Incendio de um theatro em Bagé - Porto alegre, (2) - Telegrammas de Bagé dizendo 

que hontem, (...) 

Apenas algumas senhoras e crianças receberam alguns ferimentos, por occasião da 

sahida. 

Os prejuizos são avultados‖. 

E... ―mais vale prevenir que remediar‖ lá costuma dizer a sabedoria popular. Vale?  

                            Leitor Assíduo 
369

 

 

 

A nota do ―assíduo leitor‖ expressa toda uma preocupação com instalações modernas 

para os teatros, a preocupação com reformas que atentassem pela segurança dos 

frequentadores.  Cita os casos ocorridos no Rio de Janeiro e em Bagé, no Rio Grande do Sul, 

apontando a urgência de procedimentos mais seguros, seja para a reconstrução ou construção 

de novos teatros.  

O leitor critica a construção de teatros feitos de maneira aligeirada, exigindo atenção 

das autoridades, ―não permittindo que se construam e reconstruam theatros á trouxe e mouxe, 

assim como quem requer a construcção de uma ‗garagem‘ ou estábulo‖. Se por um lado a 

critica do ―assíduo leitor‖ indica a falta de cuidados com a construção dos teatros, revela 

também a expectativa em um processo dinâmico de mudanças de comportamentos em face da 

efervescência da vida cultural. 

O processo de modernização urbana vivido no início do século XX nas cidades do 

café intensifica a vontade dos citadinos, sobretudo da elite, de dar uma imagem moderna aos 

prédios do centro. Nesta perspectiva, o Teatro Municipal de Franca e o Municipal de Ribeirão 

Preto começaram a ser foco das críticas enviadas aos jornais. A pretensão era de que se 

construísse um novo teatro, pois a arquitetura do antigo começava a não se adequar aos 
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anseios de seus frequentadores. No entanto, em Ribeirão Preto, a intensificação das críticas 

dar-se-á em fins da década de dez, uma vez que o Carlos Gomes é de uma concepção mais 

atual e projetada nos moldes da ―Belle Èpoque‖.  

O Teatro Santa Clara, pelo contrário, evidencia o impasse da cidade na apresentação 

de uma feição moderna. E, na primeira década do século XX, os jornais fizeram do edifício 

deste teatro tema recorrente da imprensa que, imbuída dos ideais do progresso e da ideologia 

da higiene, produziu inclusive duras críticas à Câmara Municipal, colocando em descrédito a 

eficiência administrativa: 

 (...) Afinal, depois de insistentes reclamações da imprensa local  sobre o estado de 

ruína em que se encontrava o nosso Theatro ―Santa Clara‖, a Camara Municipal 

resolveo-se fazer-lhe alguns reparos  e concertos. 

Folgámos com esta resolução embora tardia, pois realmente ninguem que penetrasse 

naquele deteriorado casarão da praça Barão da Franca deixaria de sentir-se enojado 

com tanta imundície que se amontoava ali, naquelle templo consagrado a arte e que 

deveria por isso mesmo, se  não revestir-se de esplendor e de sunptuosidade ao 

menos obedecer quanto possível aos preceitos de hygiene, as leis de acústica, as 

condições  physicas de ar de luz, etc. 

Mas bem depressa ao nosso júbilo, por ser adoptada uma medida que se nos 

afigurava indispensável, succedeo o mais completo desalento, a mais absoluta 

desilusão desde que nos scientificamos de que o serviço que ia ser realizado era o de 

simples limpeza do theatro e que alteração nenhuma se faria neste edifício no 

sentido de melhorar-lhe as condições  a que alludimos . 

De maneira que nada ou quase nada  temos adiantado  com as taes  obras iniciadas 

pela nossa municipalidade. E em vez de um serviço efficaz, mais ou menos 

duradouro, que pudesse apparentar ao menos um certo gosto artístico, uma 

pequenina parcela de amor  pela educação do povo(pois que o theatro é um 

verdadeiro estabelecimento educativo) vamos presenciar um varrimento commum 

de um prédio qualquer, com vassoura ordinária e com  um pouco d‘agua com que 

afugentamos por momento a poeira  dos respectivos  aposentos da casa... 

 

A petição revela que o teatro era considerado, além de uma importante casa de 

diversão, salão de festas da elite e das reuniões dos políticos. Era também encarado como  um 

espaço educativo, uma vez que, de acordo com o cronista Affonso de Carvalho,  seria um 

espaço para ―amenizar os costumes‖ da população francana. Podemos perceber que havia 

muitos adeptos daquela definição, pois se ainda consideravam o teatro um ―verdadeiro 

estabelecimento educativo‖, por outro lado não desejavam mais que as atividades artísticas 

fossem realizadas no antigo prédio. 

As críticas ao Santa Clara tornavam-se mais acirradas, porém o velho casarão não 

deixava de receber as mais conceituadas companhias artísticas do período. Foi assim que em 

setembro de 1905 recebeu a visita do Sr. Euclydes Teixeira, secretário da ―importante e 

grande companhia‖ do ator e diretor (ensaiador como se dizia na época), o português 

Francisco dos Santos, que estreou no dia 07 de setembro de 1905 com o drama "J. Decenta", 

de João José, e, segundo a imprensa dos lugares no qual a companhia esteve trabalhando, foi 
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considerada ―uma das melhores que percorrem o Brasil‖. O elenco desta companhia era 

composto de 25 artistas de ambos os sexos, e prometia aos espectadores de Franca um 

repertório eclético, composto ―das melhores peças do teatro antigo e moderno‖ 
370

. 

Esta empresa permaneceu em Franca até o mês de dezembro, retornando em janeiro 

com novos espetáculos. Durante este período, os jornais da cidade abriram os noticiários 

variadas vezes com crônicas sobre a apresentação da companhia. O senhor Francisco Santos, 

pelo que consta nas crônicas sobre as peças apresentadas, era muito estimado por sua presença 

no palco. 

Confirmando o que a companhia de Francisco Santos havia prometido, o espaço do 

jornal Tribuna da Franca, intitulado "Crônica Teatral", declara que nos dias 16 e 17 de 

dezembro a "troupe" "deu-nos os grandes e sempre apreciados dramas da velha escola ‗A 

Martyr‘ e as ‗Duas Orfãs‘ e, no parecer do cronista, a representação dessas duas peças  ―nada 

deixou a desejar‖. Com a crítica bem favorável, a companhia apresentou no dia 19 de 

dezembro ―a comédia da escola franceza,  ―O outro eu‖.
371

   

Na noite do dia 14 de setembro, uma quinta-feira, realiza-se a estreia do primeiro 

espetáculo do ―cinematografo fallante da empresa Candburg‖ 
372

. O espetáculo do dia 21, pelo 

que consta, também foi um sucesso. No mês de outubro, dia 19, o teatro realizou a estreia do 

espetáculo da "troupe" Bigliane e Esedra que, em sua temporada na cidade, trabalhou ―todas 

as noites com um aperfeiçoado aparelho de cinematografo, sendo exibidas muitas vistas de 

efeito surpreendente‖
373

.   

 Ainda que houvesse uma boa produção cultural organizada no teatro "Santa Clara", 

as críticas sobre as reformas empreendidas pelo prefeito continuavam a tomar lugar na 

imprensa:  

Sendo assim antes nada fizessem com effeito, não valeria a pena dispender para ahi 

algumas centenas de mil reis com concertos ou cousa que com isto se pareça para 

d‘ahi há pouco fazer novos gastos com a renovação das mesmas obras de caráter 

todo transitório e ephemero. 

 

O trecho acima deixa explícito o ideal da higiene e a utilização do mesmo para a 

reivindicação de uma nova casa de arte. Como já foi dito, as comodidades urbanas eram o 

espelho de imagem de uma cidade civilizada e as condições nas quais se encontrava o teatro 

da cidade atestavam justamente o contrário, muito diferente do período no qual foi construído, 

sob o investimento do Barão da Franca, coronel Garcia Duarte. Embora falando sobre a 
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reforma de um teatro, o que se percebe no discurso do documento é a visão que os homens do 

período tinham a respeito da pretendida civilização. Então cabe a nós ampliarmos a leitura 

desse documento em proveito da compreensão da noção de progresso para a sociedade de 

Franca naquele início de século. 

 O Teatro Santa Clara começava a apresentar-se à elite como espelho do atraso em 

direção da idealizada civilização, já que sua aparência, tanto externa quanto interna, carregava 

características da sua construção na época do Império, 1874. O documento de que tratamos fa 

data de 1906 e revela que, de acordo com a imprensa do período, a imagem de uma cidade 

moderna deveria estar acompanhada de edifícios higiênicos e arejados. 

Pelo inconformismo com o tipo de procedimento do poder público, as críticas 

prosseguem todos os dias no noticiário local, indicando que os reclamantes estavam realmente 

insatisfeitos com o estado decadente do único teatro da cidade:    

 (...) O que queriamos analisar em ultima anályse, era o seguinte: ou o que se 

arrasasse de vez aquelle repugnante pardieiro que está ali ao Largo a dar um 

testemunho palpitante de uma civilização ainda embrionária, do nosso povo, ou 

que a mingoa de recursos pecuniários para a construção de um theatro digno de nós, 

se fizessem neste mesmo ―Santa Clara‖ os concertos, as modificações, as obras 

enfim indispensáveis para que pudessemos penetrar em seu recinto com a certeza de 

encontrar-mos commodidade e conforto em uma noite de festival artístico e 

instrutivo sobretudo (...)
374

. 

 

Ainda que a postura desse documento revele um aspecto da dinâmica histórica que 

corresponde à condenação ou adesão a hábitos culturais ou formas de vida por parte de 

determinada sociedade, o documento mostra que foi sobretudo em fins do século XIX e início 

do XX que no Brasil a ideologia do progresso passa a não ser mais um desejo ―caprichoso‖ 

das elites e sim um projeto político, uma necessidade intensa de acabar com tudo o que 

representasse o antigo e ultrapassado. Este procedimento ia desde a demolição de edifícios, 

mudanças nas fachadas e vestuários, até a perseguição a mendigos que perambulavam nos 

centros das cidades. A civilização, como já dito, era a meta. 

Depois das reclamações dos populares e das pequenas reformas empreendidas pela 

prefeitura, as atividades culturais prosseguiram normalmente, e o Santa Clara continuava a 

receber diversas companhias de cinema e as "troupes" de teatro que percorriam as cidades do 

nordeste paulista, divulgando seus eventos. Tais companhias fizeram de Franca uma 

importante localidade para reincidirem em suas visitas. Foi o caso da Companhia Dramática 

de Francisco Santos, famosa no período por apresentar espetáculos variados:  
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Alguns artistas que fizeram parte da "troupe" dramática dirigida pelo ator Francisco 

Santos, que esteve há pouco nesta cidade, pretendem dar no nosso velho "Santa 

Clara" alguns espetáculos com programa variado e inteiramente novo para o nosso 

público
375

 .    

  

Esta companhia de teatro, vinda de Santos, já havia permanecido na cidade de Franca  

numa temporada de cerca de três meses do ano anterior e então retornava com novos 

espetáculos. O jornal Tribuna da Franca termina a notícia pedindo a toda à população: 

―previnam-se pois, os amantes das boas distrações‖.     

As bandas e orquestras que se apresentavam no Teatro Santa Clara em geral eram de 

fora, porém o teatro também possuía uma orquestra, contratada para fazer os intervalos entre 

as "vistas" e que era composta pelos seguintes músicos : regente: Joaquim Tristão de Almeida 

( Pistão); Rabecão: Oscar Louzada; Violinos: Alice Serazzi, Luiza Tristão Rangel, Deolides 

Pacheco, JerônimoTristão de Carvalho, Aggie Archetti; Flautas : Orestes Tristão e José Lima. 

Essa orquestra por muitos anos apresentou-se no Teatro Santa Clara e tinha como repertório  

―peças sinfônicas, operas e músicas sacras,‖
376

 sendo considerada uma das melhores 

orquestras da cidade. O repertório dessas bandas e orquestras permaneceu romântico, com 

destaque para o gênero operístico europeu, e ―a produção dos compositores francanos 

entraram para o repertório das bandas e orquestras‖, e foram aceitos e apreciados tanto quanto 

os compositores europeus. 
377

   

 As ideias difundidas no meio urbano, aliadas ao discurso republicano da ordem e do 

progresso, junto às transformações urbanas, foram responsáveis pela ideia de se manter um  

teatro que expressasse a beleza e o progresso da cidade. Tal ideia, veiculada pelos meios de 

comunicação,
378

mobilizou a elite que, sedenta de se sintonizar com a modernização e 

pretendendo usufruir da distinção atribuída aos frequentadores da  casa de artes, agradece, por 

meio do jornal Tribuna da Franca, ao prefeito pelas reformas do teatro: 

(...) graças a boa vontade do nosso esforçado Prefeito Coronel Martiniano de 

Andrade, que não tem poupado esforços nem trabalhos para corresponder a 

confiança que lhe delegaram os seus pares a gestão dos negócios municipais, o velho 

Santa Clara apresenta-nos um aspecto mais decente de civilisação . 

O Prefeito adquiriu e fez collocar nos camarotes 150 cadeiras austríacas do afamado 

fabricante Thonet. 

Este melhoramento era de há muito reclamado pela imprensa e pelo publico que até 

há pouco  clamaram no deserto . 
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Louvando o ato do correto administrador, sempre solicito em atender os reclames da 

imprensa, damos ao público a boa notícia de que dentro em breve a mobília do 

theatro será completada, ficando assim aquela casa de diversões dotada da 

necessária comodidade nesse sentido (...)
379

.  
 

O teatro foi reformado. Porém, como a reforma beneficiou somente o público dos 

camarotes, a plateia teria de esperar mais algum tempo para usufruir dessa comodidade e foi 

então que a Empresa Cinematográfica Francana, de José Pires, ofereceu-se para um variado 

espetáculo em beneficio das reformas, pois com este auxílio a Prefeitura poderia prover a 

mobília da plateia. 

A imprensa, como já era de se esperar, faz uma propaganda quase que convocatória 

para o possível público do espetáculo, pois esta, neste momento, começa a desempenhar o seu 

papel intimista, correspondente ao tipo de socialização que surgiu a partir de fins do século 

XIX, onde as funções de socialização foram transferidas do âmbito mais íntimo, privado, para 

a esfera pública, seja pela ação do Estado, seja pelas corporações empresariais, seja pela 

influência da publicidade, do cinema e outros meios de comunicação de massa. Com isso, 

uma subjetividade formada no terreno das atividades de lazer e consumismo cultural, numa 

"esfera pública que passa a assumir ela mesma formas de intimidade"
380

 é a consequência 

desse processo. Prossegue a imprensa: ―O Santa Clara será pequeno para conter o nosso  

público que assim lucrará duplamente, divertindo-se e concorrendo para a sua própria 

commodidade, num melhoramento indispensável aquela casa de diversões...
381

‖. 

Aliás, o ano de 1908 foi de bastante trabalho para os organizadores das 

programações do Santa Clara, pois foi neste ano que a Empresa Francana de Cinema, de José 

Pires, adquiriu os maquinários do cinematógrafo Pathé de Paris e fez exibições  no teatro, no 

dia 06 de fevereiro. Desde então, a empresa começou uma temporada de suas atividades no 

Santa Clara. No mês de março do mesmo ano, o teatro teve que alternar as atividades da 

empresa de José Pires com a Internationale Kinemtographen de Wekt Geskaft que, de 

passagem pela América do Sul, encontrou um público consumidor para as novidades das 

―vistas‖ produzidas e, segundo a imprensa francana, ―pretende deliciar o nosso público com 

alguns espetáculos, dispondo de um enorme repertório de vistas das mais modernas‖.
382

 E 

neste mesmo ano ainda recebe a empresa Mendel de Cinematógrafos.  

Confirmando as ambigüidades desse período, como já dissemos, as antigas 

atividades ainda continuaram a coexistir em meio às transformações do mundo da cultura.  É 
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o caso da permanência das tradicionais festas religiosas que estavam enraizadas na sociedade, 

como as quermesses organizadas pelas comunidades religiosas, os saraus, as Congadas, o 

Moçambique, organizado pelas comunidades negras, e as Cavalhadas. Tais manifestações 

continuaram a desenvolver suas atividades e o cinema foi inclusive utilizado em muitas 

quermesses, talvez para atrair um público maior. E, como nos ensina o historiador 

Hobsbawm, esse segundo momento de apropriação dos inventos modernos pode ser definido 

como a ―reinvenção das tradições”
383

. 

 O mesmo teatro que exibe a "sétima arte" na cidade foi utilizado para leiloar as 

prendas da Festa do Divino, reservando-se alguns lugares para as ―exmas famílias‖
384

.     

Porém, tema recorrente nos noticiários da imprensa, o Santa Clara volta a ser alvo de 

críticas, em decorrência de sua estética e higiene que não correspondiam ao gosto de seus 

frequentadores. ―Notas e fatos‖, de 13 de junho de 1909, publica a reivindicação feita ao 

prefeito da cidade para que zelasse por tal edifício. Na opinião dos usuários, o teatro ainda 

representava um ―aspecto embrionário da civilização‖. 

O discurso reproduzido neste documento revela a incorporação da ideologia da 

higiene e, por que não dizer, do progresso, e se tornava a tônica de todas as campanhas 

destinadas à reforma do Santa Clara. Um outro indício diz respeito às finanças do teatro, 

revelando ao mesmo tempo que o teatro possuía renda suficiente para suprir suas reformas:      

 Já que não podemos, por falta de iniciativa e boa vontade, possuir um theatro na 

altura do progresso desta terra, justo é que a municipalidade se esforce para 

conservar em condições mais ou menos lisonjeiras o antiquário barracão do largo do 

jardim, de modo que os seus defeitos e aspecto canhestro sejam aparentemente 

encobertos aos olhos  dos nossos visitantes.  

De resto é sabido por toda gente que a renda do velho theatro dá bastante para que 

de quando em vez seja elle convenientemente reformado. 

 

Se o teatro representava a casa artística de maior expressão que a cidade possuía, era 

somente dali que saíam os mais expressivos lucros em torno das atividades culturais, até 

porque, como pudemos constatar, nesse período o espaço do Santa Clara não foi apenas 

utilizado para os espetáculos teatrais, pois como percebemos, o espaço teatral tinha várias 

finalidades. De fato, a crítica torna-se contundente, uma vez que bem administrado o próprio 

teatro geraria rendas para sua reforma. O crescente público do cinema já constata a 

informação:    
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O estado em que se encontram as paredes externas do útil edifício é prova 

incontestável do pouco caso com que de longo tempo, é o mesmo tratado, facto que 

sobre ser censurável deve merecer da administração municipal inteiro e perseverante 

cuidado, evitando assim que permaneça sempre em ruínas um seu próprio que 

embora defeituoso, vae servindo para que todos não fiquemos sem a única casa para 

diversões publicas. 

Indague o sr. Prefeito da verdade destas linhas como é do seu costume, providencie 

de conformidade com o que  for de justiça. 

Além de que, nos parecem tão pequenos os serviços em questão, e tão 

insignificantes serão as despesas para attende-los, que só por uma requintada má 

vontade deixarão os mesmos de serem levados a efeito com a urgência 

indispensável.
385

. 

 

Retomando o documento acima, nele podemos perceber que o processo civilizador 

pautava-se pela ideologia da higiene e do embelezamento, o que explica a preocupação com 

os aspectos cosméticos, a preocupação com a estética da frente do teatro, uma vez que sua 

fachada devia revelar o grau de progresso que a população desejava alcançar. Como podemos 

perceber, a petição prende-se à necessidade de que se fizesse uma fachada nova para o Santa 

Clara, fachada que deveria impressionar os visitantes e transmitir com eficácia a sensação de 

civilização. 

Até mesmo hábitos deselegantes deviam ser evitados para não projetar uma cultura 

de mau gosto. Afinal a sociedade estava em busca de uma imagem de civilização, e era 

necessário coibir tudo o que não representasse um considerável grau de desenvolvimento. Em 

Franca o jornal Tribuna da Franca publica a lei que proíbe  fumar dentro dos teatro. Segundo 

a notícia, ―como medida de segurança, a polícia resolveu afixar cartazes nas casas de 

diversões, proibindo fumar, dando assim cumprimento às disposições do art. 33, decreto 

nº1714, de 18 de março de 1909‖.
386

Tal atitude era reflexo não apenas do risco à indumentária 

ou cadeiras no interior do teatro, mas expressava  preocupação com os incêndios dentro dos 

cinemas, pois este tipo de acidente foi muito comum no período, devido às péssimas 

adaptações que os teatros faziam para abrigar as cabines de projeção de filmes.  

O jornal A Cidade publica uma nota intitulada ―Reclamações‖ que continha a 

seguinte argumentação furiosa sobre a transferência de um depósito de cascas de frutas para a 

frente do cinema: 

Pedem-nos varias pessoas ―habitues‖ do Polytheama, para que despertemos a 

attenção de quem pode providenciar a respeito, contra a inconveniencia de ser 

transferido a frente do Polythema um deposito de cascas de fructas, amendoim e 

fragmentos de papel, como estava bem visível ante-hontem. Realmente, essa pessoa 

tem razão, porque esse, habito traz grandes inconvenientes, além de dar má 

impressão. Urge, que seja tomada uma providencia a esse respeito
387

. 

                                                           
385

 Tribuna da Franca, 13 /06/ 1909. Nº 790. Museu Histórico de Franca, José Chiachiri. 
386

 Tribuna da Franca, 14 /07/ 1912. Nº1096. Museu Histórico de Franca, José Chiachiri. 
387

 A Cidade. Anno XIV, 24/09/1918, n. 4604. Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 

 



163 

 

  

 

A propósito, durante a Belle Èpoque carioca ocorreu um grande investimento nas 

fachadas dos edifícios urbanos. Tal investida tinha o objetivo de mascarar os traçados 

originais dos prédios, afetando a visão do usuário, ―pois aquela era uma época de fachada‖.
 388

 

O que almejavam do velho Santa Clara, (guardadas suas condições de possibilidade, 

uma vez que o modelo europeu só poderia ser realizado por meio de uma adequação com o 

ambiente brasileiro que era totalmente diferente do francês) era que, tal como a Ópera de 

Paris,
389

transmitisse a seus frequentadores uma fantasia de refinamento e ostentação, o que no 

caso deste teatro não seria possível, devido à estrutura antiga e ultrapassada frente ao estilo 

rebuscado da Belle Èpoque. Ou seja, nesse momento, a elite dominante busca adequar a casa 

de arte ao discurso do belo. Os vários teatros municipais construídos nas terras do café 

demonstram essa necessidade de mostrar a civilização e o progresso por meio dos prédios do 

período. 

Outra característica que essa discussão sobre o teatro revela é o descompasso da 

Belle Èpoque francana em sua tentativa de unir o dinamismo ao atraso, num jogo de luzes e 

sombras, de fachadas e interiores. Enfim, uma realidade que, vislumbrada em outra dimensão, 

retrata o cotidiano de homens em busca de sintonizarem-se com algo que lhes escapa a todo 

instante e que carrega o seu contrário. 

Concordando com o historiador Sidney Challoub, acreditamos que para além de:  

(...)Insistir na importância de conceitos como ―civilizador‖, ―ordem‖, ―progresso‖ e 

outros afins os correlatos como ―limpeza‖ e ―beleza‖ e os invertidos tais como 

―tempos Coloniais‖, ―desordem‖, ―imundície‖, etc, não nos leva muito além da 

transparência dos discursos da observação da forma como eles se estruturam ... O 

que se declara, literalmente é o desejo de fazer a civilização europeia nos 

trópicos.(...)
390

 

 

Os impasses dessa Belle Èpoque canhestra
391

 fizeram com que a reforma do teatro só 

acontecesse em 1º de maio de 1912, quando o Prefeito autorizou a reconstrução da sua frente 

e outros reparos nas suas paredes, abrindo mais portas e janelas, providenciando encanamento 

e beiradas, numa tentativa de conectar o tradicional prédio ao ―art-nouveau‖, típico estilo 

arquitetônico da ―belle époque‖. Eric Hobsbawm define o estilo ―art-nouveau‖
392

como a 

culminação da tentativa de dizer o novo, usando uma versão da linguagem do velho “e foi o 
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primeiro estilo  ‗moderno‘ a conquistar todos os espaços desde o arquitetônico até os objetos 

domésticos‖ 
393

. 

O crescimento do comércio cinematográfico contribuiu ainda mais para alterar a 

estrutura do antigo teatro. A campanha pela reforma da casa de espetáculos incorpora a 

necessidade de adequá-la à projeção do cinema. No pedido afirma-se o seguinte: “O concerto 

e pintura do frontespício daquelle desajeitado templo da arte são necessidades inadiáveis, 

mormente agora que uma empresa cinematográfica nele pretende dar uma grande série de 

espetáculos...
394

‖  

A discussão sobre as reformas do teatro demonstram o grau de obsolescência e morte 

que a modernidade trouxe consigo, pois o teatro, enquanto edifício da época do Império, 

tornou-se símbolo do arcaico para a realidade da década de 10 do século XX, porque não 

possuía a suntuosidade esperada pela ―belle époque‖ e, sobretudo, não estava adequado para 

comportar a crescente indústria cinematográfica que fazia da cidade seu ponto de comércio. 

O teatro, apesar das críticas, prossegue em suas atividades, mas a elite não deixa de 

requerer uma outra casa teatral. Em 1912, por meio de requerimento, o Sr. Gustavo Martins 

Cerqueira e o bem sucedido comerciante Crisogno de Castro pediram concessão da praça 

Barão da Franca para nela se construir um teatro de ―estilo moderno‖. O requerimento foi 

aprovado.  

Neste período, o Teatro Santa Clara passou a se chamar Teatro Municipal e 

continuou a ser o teatro mais popular da cidade, com uma produção artística bastante 

diversificada. Foi inclusive arrendado pela Empresa Dramática Arthur Carrara, em 1914
395

. 

Esta empresa promoveu um embate junto à Câmara Municipal, devido ao uso que a empresa 

de cinema Moreira Lima estava fazendo do teatro, visto que esta última já havia feito um 

contrato com a prefeitura para utilizar o Municipal no mesmo período. A briga valeu a 

interferência do prefeito municipal, Martiniano de Andrade, para que somente assim as partes 

chegassem há um acordo. Essas e outras disputas pela utilização do espaço do teatro mostram 

a importância da casa de artes e fortalecem a tese da florescente indústria cultural com todos 

os seus jogos de interesses e influências.       

Entre os embates pelo uso da sala de espetáculos e as críticas em relação à estética 

ultrapassada da mesma, o Santa Clara, teatro mais antigo da cidade de Franca, permanece. 
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Porém, as novas reformas do começo da década de vinte na cidade iriam acelerar o processo 

de demolição do ―velho teatro‖. A demolição do prédio estava inclusa nos projetos do então 

prefeito Torquato Caleiro por não estar à altura do progresso e não possuir a estética e a 

higiene desejada pela elite. O primeiro teatro da cidade sobreviveu até o início dos anos vinte 

e, em 1922, foi demolido para que finalmente fosse erguido um ―teatro moderno‖. 

 José Rebello Muniz, já então proprietário do cine Santa Maria, recebe subsídios da 

Câmara Municipal para construir um teatro que marcasse o ritmo das transformações pela 

qual passava a cidade.  A nova casa de espetáculos situar-se-a à Rua Marechal Deodoro, 

centro da cidade, com o mesmo nome do cine do proprietário, ou seja, Santa Maria
396

. Os 

benefícios referentes a essa nova construção foram bastante proveitosos para José Muniz, pois 

incluía a instalação de águas e esgotos, isenção de todos os impostos municipais pelo prazo de 

dez anos e auxílio em dinheiro de dez contos de réis. José Muniz, no entanto, foi incumbido 

por meio da Câmara Municipal da execução completa da obra de acordo com a planta, sendo 

ainda obrigado a ceder o espaço para comemorações e reuniões de caridade toda vez que a 

municipalidade necessitasse.    

O desejo de mudar a fachada de prédios, demolir, construir outros mais novos, mais 

belos, confortáveis e asseados era um sentimento presente em várias cidades envolvidas com 

a cultura e o dinheiro do café. Estão entre essas várias cidades Araraquara, São Carlos e 

Mococa. Em Mococa, ainda na década de 1910, um leitor escreve para o jornal clamando por 

uma reforma no teatro da cidade, a fim de proporcionar a ampliação do lazer. O autor do texto 

atribui a falta de companhias de cinema na localidade às péssimas condições do teatro: 

É facto incontestável em nossa já adiantada cidade a falta de diversões. 

A nossa população, principalmente á noite, não encontra em que passar o tempo.  

Não temos associações, nem dançantes nem literárias ou recreativas, não temos 

confeitarias dignas deste nome, não temos enfim, um ponto de diversões, onde 

possamos nos distrair nas horas de lazer.  

A‘ excepção dos chamados clubs, onde o único passatempo é o jogo e de onde, por 

isso mesmo é excluído o elemento feminino, ao existe em nossa cidade nenhum 

ponto de recreio ou diversão.  Apenas aos domingos e dias de festa o nosso theatro e 

o acanhado pavilhão da praça da República offerecem ao publico uns espetáculos de 

cinematographo, que nem sempre agradam, visto como as respectivas empreza, não 

dispondo de vastas localidades para os espectadores, não podem mandar vir os 

grandes films de effeito, devido ao seu elevado preço(...) 

No entanto, a nosso ver, esse mal bem podia ser remediado com proveito para o 

público e com lucro para as emprezas. 

O meio para tal conseguir-se seria, ou a edificação de um outro theatro dotado das 

condições de hygiene, commodidade e conforto indispensáveis nas diversões 
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daquella natureza, ou a construção de um vasto pavilhão, confortável e hygienico, 

com grande número de localidades para os espectadores(...)
397

 

 

Em 1912 na cidade de Mococa observamos o pedido de um espaço mais adequado 

para instalação de uma sala de cinema. De acordo com o exposto no trabalho de Flávia 

Cesarino, o processo de domesticação das salas de cinema e o período de expansão  chega a 

Mococa e o jornalista está relatando a necessidade um espaço higiênico e com grande oferta 

de lugares para os espectadores. 

                Essa ansiedade por projetar o meio urbano sempre para frente, demolindo 

aquilo que na concepção da época representava o passado e, portanto, o arcaico, tem especial 

efetivação nos projetos políticos das duas primeiras décadas do século XX. Dentro desta 

perspectiva, concordamos com Willi Boylle  que a modernidade é a expressão artística e 

intelectual de um projeto histórico chamado "modernização", contraditório, inacabado e mal 

resolvido.
398

   

A demolição do Teatro Santa Clara encerra um pouco a história do entretenimento 

tradicional da cidade, pois os teatros que começam a ser construídos a partir desse período 

trazem uma feição mais voltada para a projeção do cinema. Aliás, a construção das várias 

casas teatrais deve-se à combinação com a propagação do consumo do cinema e seu processo 

de domesticação
399

, ou seja, a instalação de espaços adequados à projeção.   

 As reformas seguem na cidade de Ribeirão Preto, mostrando que a campanha pelo 

melhoramento e pela estética dos prédios não ficou restrita aos primeiros anos do período 

republicano. As reformas apontam para a aceleração e preparação para o novo ritmo do 

mundo do entretenimento nos anos vinte: 

 

PARIS THEATRE(...)  

VARIAS 

Pelo que se deprehende das informações que têm chegado ao nosso conhecimento, 

vamos ter grandes transformações no que se refere aos theatros locaes. 

Conforme hontem tivemos opportunidade de noticiar, o Polytheama, o popular e 

querido theatro, actualmente sob os cuidados da empresa Evaristo Silva, vae passar 

por grandes reformas. 

O Paris Theatre, o cinema chic da nossa ―urbs‖, frequentado sempre por elegantes 

senhoritas e distinctos cavalheiros, será também sensivelmente melhorado. 

Fala-se também na construcção dum amplo e artístico theatro no terreno situado em 

frente o predio onde esteve a ―Casa Pernambucana‖; construcção essa que ficará 

terminada em breve tempo. 

O publico é que lucrará com isso, porque terá todo o conforto e diversões por preços 

reduzidos
400

. 
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A futura construção, a que se refere a nota, sobre um outro estabelecimento teatral só 

será concluída no fim dos anos vinte, com a criação do Teatro Pedro II, em 1928, 

coincidentemente marcando o fim da época áurea do café na região e o fim da belle époque 

caipira. Pois tanto Franca quanto Ribeirão Preto começaram a mudar a característica 

econômica de sua sociedade.Franca aprofundando-se na economia couro-calçadista e 

Ribeirão Preto inserindo-se na economia álcool-açucareira, porém ambas mantendo a 

produção de café sem o impulso e projeção da Belle Èpoque Caipira  

Antes de abordarmos o fim do período bellepoquiano, seguiremos apresentando e 

documentando a modernização causada pelo cinema neste período. Como em um grande 

―vaudeville‖, mostraremos o cinema causando a reação dos moradores da cidade, por ser o 

entretenimento em destaque naquele período.  É o caso do diário deixado pela Baronesa de 

Franca, sobre suas idas ao cinema, documento datado a partir do ano de 1916. Trataremos 

também de registros de outros moradores que expressam indignação e fascínio pela presença 

do cinema no cotidiano. Por vezes,  por contar histórias que não agradavam a elite da época, o 

novo veículo foi considerado abominável e este  é o caso da produção do filme ―Crime de 

Cravinhos‖, considerado elemento de denúncia e motivo de briga judicial por envolver uma 

poderosa família de Ribeirão Preto. Além desses elementos, segue a reflexão na busca por 

situar  a vida dos exibidores de cinema:  quem eram? Onde trabalhavam?  Além da 

sociabilidade que foi estimulada pelo cinema no grande ―vaudeville” que foram as cidades do 

café no período. Palco de horror e de fascínio, concomitantemente. 

Contudo, registramos aqui que as cidades do café eram compostas por um conjunto 

de citadinos nativos, migrante e imigrantes que formavam um caldo cultural, ou seja, um 

conjunto de identidades culturais que variavam na perspectiva de compor os desejos 

cosmopolitas vigentes no período, inspirados nas sociedades europeias e americanas. O 

resultado dessa mistura de perspectivas de sociedade expressava-se, muitas vezes, no 

provincianismo, no moralismo e na busca por distinção social, afetando desde os espaços 

urbanos até os ambientes de entretenimento.  
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4.1 Aspectos da recepção 

 

―[...] Fui no concerto no Santa Maria. Teve cinema e as 

baladinha das castanholas, serve.p.5000. Vim tomei café 

feito pela eletricidade. É bom, 200  a chicára.‖  

(DIÁRIO DA BARONESA,  Franca, 09/10/1924). 

 

 

 

 O texto que compõe a epígrafe apresenta questões pertinentes às discussões lançadas 

ao longo deste trabalho: a chegada do aparato moderno no cotidiano das pessoas, a 

transformação do habitual local de lazer- o teatro, alterado a partir do cinema e mudando 

profundamente as formas de lazer dos habitantes da ―urb‖. O choque do novo, que afeta os 

hábitos mais tradicionais e corriqueiros, expresso na ―xícara de café feita pela eletricidade‖. O 

embaralhamento do tradicional e do moderno: ―Fui no concerto [...] teve cinema‖. Em uma 

pequena anotação, elementos que registram novas atitudes vivenciadas no locus urbano das 

cidades do café. 

O ano é 1924 e o texto pertence ao diário da baronesa que registra suas impressões e 

sensações no contato com a modernização e com o impacto da máquina. A eletricidade e a 

máquina ainda despertam a sensação de viver o novo, trata-se de elementos que ainda 

encantam e propiciam sensações novas, assim como ocorria na virada do século XIX para o 

século XX. A autora é um exemplo dos cidadãos que então eram atingidos diretamente pelas 

mudanças que ocorriam céleres no cotidiano e representa aqueles que estavam em condições 

de participar e de usufruir do discurso da modernidade.  

A eletricidade, a princípio, foi vista com desconfiança e questionada, chegou-se a 

duvidar que pudesse ter alguma utilidade. Porém, passada a desconfiança, o que se observou 

no Brasil foi o aumento da procura, que cada vez mais se tornava maior que a oferta e, de 

―vilã‖, a invenção passou a ―vedete cobiçada‖
401

.  

As inovações lançadas pela expansão cafeeira no meio urbano das cidades do 

nordeste paulista, tal como a confluência de várias culturas devido à constante chegada de 

imigrantes e também do migrante nacional que se deslocava de suas cidades em busca de 

melhores condições de vida, provocaram mudanças significativas na vida cultural de cidades 

como Franca e Ribeirão Preto. 
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  Ao analisarmos o impacto da arte cinematográfica nas cidades do café em fins do 

século XIX e início do século XX e o que o cinema desencadeou no modo de vida das 

localidades onde se instalou, torna-se imprescindível interpretar a valorização da memória 

num contexto marcado pelo advento do efêmero, do progresso, da civilização, de meios de 

comunicação nunca vistos antes. Foi um período marcado pelo desencadeamento de uma série 

de transformações, situação que nos leva à avaliação das estratégias pelas quais os próprios 

atores sociais, os representantes do poder público ou os demais grupos vinculados aos espaços 

em estudo posicionaram-se diante da possibilidade de perda do seu mundo já conhecido. 

 Franca, favorecida em seu desenvolvimento pelo ―boom‖ do café, pela ferrovia a 

partir de 1887, ―que permitiu sua expansão, com amplas redes para o transporte de matérias-

primas e mercadorias e a reestruturação do espaço rural e urbano como o local de 

circulação‖
402

, passa a sofrer mudanças não apenas em sua estrutura física, mas também em 

seus espaços de sociabilidade. A intensificação do processo ocorreu com o fenômeno da 

imigração que provocou transformações urbanas e culturais.  

Estas cidades produtoras de café modificaram sua arquitetura e ampliaram o espaço 

de sociabilidade de seus citadinos como resultado do desejo de se aproximar do modelo das 

cidades europeias da época.  

 A implantação de símbolos culturais no centro urbano de Franca, a criação de 

teatros, a ampliação da praça pública foram ações da elite endinheirada do café que, em 

contrapartida, recebiam benefícios e títulos que acabavam compensando o seu investimento, 

como foi o caso, já citado, do coronel José Garcia Duarte, agraciado com o título de Barão da 

Franca.  

  Com a ampliação do espaço urbano, sobretudo aquele ligado aos entretenimentos, 

percebemos a crescente chegada do imigrante e de comerciantes da cultura (músicos, 

ambulantes de cinema, teatro, dança e circo) que se deslocavam de outras regiões e até mesmo 

de outros estados na busca por mercado consumidor mais próspero. Por meio das anotações 

da imprensa da época pudemos verificar um mercado crescente que buscava vivenciar as 

―últimas‖ novidades da moda, da dança e do cinema.  

  O processo de remodelação urbana desencadeado nas grandes cidades e também no 

interior paulista imprimiu distinção social aos frequentadores dos novos espaços culturais 

considerados modernos, pois ir a teatros, cafés e cinemas passou a ser sinal de civilidade. Os 
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citadinos endinheirados faziam questão de serem destacado por tais hábitos. A ida ao cinema 

foi um dos costumes que se estabeleceram a partir de então, como podemos observar nas 

anotações do diário da Baronesa da Franca: ―Para entender o modo de recepção 

cinematográfica como uma prática histórica é essencial localizar o cinema no campo das 

formas e práticas culturais associadas à florescente cultura de massa do fim do século 

XIX‖.
403

 No novo espaço cultural que se desenhava o símbolo mais eloquente era o cinema. 

Veremos como se deu a recepção desse veículo a partir da leitura do diário da 

baronesa e dos textos dos cronistas do período.  

 

4.2  A baronesa Maria Amélia Pinheiro: impressões de uma espectadora 

 

  Maria Amélia Pinheiro nasceu Maria Amélia de Vassimon, na cidade de Ibiraci, 

Minas Gerais. Aos treze anos de idade casou-se, em 19 d e fevereiro de 1873, com o coronel e 

barão da Franca, José Garcia Duarte, um dos primeiros cafeicultores da região, ex-membro da 

guarda - nacional, tendo sido delegado e vereador da cidade entre os anos de 1882 e 1885
404

. 

No primeiro capítulo já tivemos oportunidade de falar da atuação de Garcia Duarte como 

financiador da construção do Teatro Santa Clara. Após o casamento, Maria Amélia Garcia 

Duarte passou a residir em Franca e recebeu o título de Baronesa da Franca.  

  O casamento durou 18 anos.  Em 1891 a baronesa fica viúva, herda grande parte da 

fortuna do barão e passa a usufruir dos privilégios concedidos por seu título.  

No ano seguinte, 1892, casou-se com o juiz de direito João Antunes de Araújo 

Pinheiro até o ano de 1914, quando ficou viúva pela segunda vez.  Novamente herda 

―diversos títulos de crédito, ações da Companhia Mogyana e da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, além de 18 casas avaliadas em 101:000$000 (cento e hum contos de réis). 

A baronesa não teve filhos e administrava seus bens com o auxílio de homens de confiança 

como o coronel Higyno Caleiro Filho‖
 405

. Os documentos revelam-nos esta interessante 

personagem como uma grande espectadora de cinema, a partir do momento em que o 

entretenimento se instala na cidade no início do século XX. 

Vários foram os interlocutores que discursaram sobre a chegada do cinema nas 

cidades do café, porém escolhemos para o diálogo neste trabalho os ―manuscritos da Baronesa 
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da Franca‖, ou “Diário da Baronesa‖, escrito nas décadas de 10 e 20 do século XX, mais 

precisamente a partir de 1916 e segue em anotações esparsas até o ano de 1924.  

Além do diário da baronesa, apontaremos a ação direta do cronista Affonso de Carvalho na 

efetivação de um discurso que denunciava o cinema como o ―vilão dos costumes tradicionais‖, para 

em seguida admitir a ―vitória do cinema sobre as outras diversões‖. Este literato vai  publicar um 

livro sobre Franca, história e costumes, no ano de 1912. 

O início do diário da baronesa coincide com um período interessante da história do 

cinema, marcado pela busca de outro estilo. O cinema narrativo de Griffth toma corpo e, ao 

mesmo tempo, no Brasil segue a intensificação do cinema americano e a mudança de rota do 

cinema exibido nos anos 10. Logo após a Primeira Guerra Mundial, os distribuidores 

americanos passam a monopolizar o mercado, o que diminui a produção de filmes nacionais e 

europeus.  

 Griffth foi responsável pela confecção do enredo no cinema e considerado o criador 

da  linguagem cinematográfica. Desenvolveu a técnica da montagem paralela, na qual duas 

ações que se desenvolvem ao mesmo tempo alternam-se na tela e foi um dos primeiros a usar 

o ―travelling‖
406

, realizar uma cena com a câmera em movimento. 

Em 1915, filma o ―Nascimento de uma nação‖, uma fita que durava mais de duas 

horas, diferente dos filmes anteriores de dez ou vinte minutos, utilizando 

as mais variadas posições de câmera e filmagem das cenas, toda a gradação das 

distâncias entre o aparelho,  os personagens e os  objetos, mas principalmente a 

brilhante maestria no corte, que lhe permitia variar o ritmo de acordo com as 

necessidades dramáticas, tudo ao serviço da narração de uma história bastante 

complexa com grande número de atores
407

  

 

O diário da baronesa, portanto, foi escrito em um período em que o cinema já 

produzia longas histórias com um enredo mais denso. 

 com o ascenso da geração de Griffthi, o novo espetáculo passa a cuidar do 

coeficiente de realidade com que se molda a fábula, ou seja, com o enquadramento 

do imaginário pela moldura legitimadora do naturalismo. A literatura dos séculos 

XVIII e XIX, (...) com seu sistema de mascaramento da escritura e seu esforço 

descritivo no sentido de ―fotografar‖ a cena doméstica, constituía a fonte ideal de 

inspiração para toda uma geração de realizadores preocupada com a inscrição 

civilizatória do cinema no âmbito das belas artes
408

.  
 

No Brasil, a produção que se desenvolve a partir de 1915 chama atenção pelo 

número de fitas inspiradas em nossa literatura. Paulo Emílio enumera vários filmes desse 
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período: Inocência, A Retirada da Laguna, O caçador de esmeraldas, A moreninha, O 

garimpeiro, O mulato, O Cruzeiro do Sul, além das obras mais filmadas na época: O Guarani, 

Iracema, Ubirajara e A viuvinha, entre outros
409

.  Portanto, parte dos filmes vistos pela 

Baronesa da Franca possui um diálogo com a literatura. 

 O diário revela as impressões que Maria Amélia Pinheiro teve a cada ida sua ao 

cinema. Registra notícias sobre os filmes, os valores das entradas, o valor das cadeiras, assim 

como o que ocorria dentro das salas que frequentava. O filósofo Rancière, ao refletir sobre o 

fenômeno da recepção, vê no espectador aquele que ―observa, seleciona, compara, interpreta. 

Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu...‖
410

. O espectador não é nunca passivo, 

vê e dialoga com o que se apresenta à sua frente. 

A baronesa, uma mulher interiorana criada sob valores tradicionais, vivia as 

transformações por que passava a sociedade em que se inseria e tinha procedimentos 

ambíguos: vivia o mundo urbano e o mundo rural. Deixou quatro cadernetas de anotações que 

versam sobre suas viagens para apreciar o carnaval carioca, já viúva, passando por suas 

anotações sobre a arte de plantar e cultivar, seu amor pelas jabuticabeiras, as cartas e 

correspondências em que fazia questão de anotar as economias e seus devedores,  anotações 

sobre os filmes que assistiu e suas impressões sobre eles.  

Essa personagem nascida no século dezenove, que acompanhou ainda menina a 

chegada da estrada de ferro na cidade de Franca e pôde usufruir das viagens rotineiras que 

fazia à Capital Federal e também do maior entretenimento do século, o cinema, não se revela 

conservadora nem moderna e as anotações sobre os filmes a que assistia expressam seu 

repertório cultural. Frequentar as salas de cinema era estar em consonância com o que havia 

de mais moderno e sinal de destaque social, mas tais hábitos não romperam suas origens. 

Neste período, o cinema passou a atrair os citadinos, senão pelo gosto, pelo menos 

pela curiosidade. É o que podemos observar a partir da leitura do diário, no qual a baronesa 

registra suas idas e vindas às salas de exibição, desde o ano de 1916. Os relatos são muito 

interessantes e reveladores. Vejamos: o primeiro registro foi bastante rápido e indica que 

Maria Amélia havia ido ao cinema com uma amiga e o valor do ingresso: ―7 de Setembro 

1916 Fui e Deolinda pg 2000.
411

‖     
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Imagem 13: Diário da Baronesa- 1916. 

 

Acervo: Museu Histórico José Chiachiri-Franca 
 

 

 

 

 

 

 

No caso da anotação citada acima podemos aferir os preços de alguns filmes, o que 

nos auxilia a compreender o processo de instalação de salas especializadas, que neste 

momento já começavam a diferenciar lugares e valores, respectivamente. A baronesa sempre 

anotava a data e o valor dos espetáculos e sua avaliação, se tinham sido bons ou não. 

A primeira página do diário da baronesa mostra anotações esparsas e apressadas 

sobre suas idas ao cinema. Apesar da brevidade das notas, a principal 

perspectiva estava evidente: o cinema era um hábito cotidiano com uma 

importância significativa na vida da baronesa e apontava para a mesma 

significância na vida de parcela da sociedade da época. Na primeira anotação 

ela faz questão de citar o nome de sua afilhada Deolinda que morava em 

Barbacena Minas Gerais e teria ido a Franca fazer-lhe uma visita. Motivo de 

ostentação: o registro dessa ida ao cinema. 
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Em quase todas as sessões ela foi acompanhada da mulher de um coronel ou de uma 

esposa de algum comerciante rico da cidade que lhe prestava favores.Vê-se também que  faz 

questão de descrever as pessoas que  encontra no cinema, afirmando que o hábito de ir ao 

cinema já conferia uma situação de destaque dentro do círculo da elite, e que a sala de espera 

era um local onde se teciam relações sociais. 

19 de Setembro de 1916 

Fui e Deolinda pg 4000 

O Guarany foi extrahido do  

Celebre romance de José de Alencar, começou 

As 8 horas acabou as 11 horas. Eu não gostei, 

Foi 12 actos..
412

 (Diário da Baronesa). 

 

O Guarani, citado na nota acima, é um filme brasileiro de 1916, dirigido por Vittorio 

Capellaro e Antonio Campos e distribuído pela Companhia Cinematográfica Brasileira. Trata-

se de versão cinematográfica da ópera O Guarany, de Carlos Gomes. Ismail Xavier, em 

―Sétima Arte‖, aponta que, no período pós-guerra, os produtores passaram a adaptar obras 

literárias consagradas, no intuito de estreitar seus vínculos com a alta cultura. Segundo o 

autor, este procedimento caracterizava ―a tentativa de se firmar no mercado das artes, fazendo 

dessa nova prática uma tradição e ainda obter respeitabilidade‖. 
413

. O diretor Vittorino 

Capellaro, ator de companhia italiana que migra para o Brasil, utiliza-se da obra em busca do 

tema e do formato supostamente histórico, exercitando entre nós o ―film d´art‖, comum no 

cinema italiano e francês dos anos 1910
414

. Como já destacamos acima, este estilo foi uma 

tentativa que os cinemas dos anos 10 efetuaram para angariar para as salas de cinema um 

público mais seleto. ―O romance de José de Alencar foi adaptado para o cinema 11 vezes, 

entre 1908 e 1996, oito delas entre 1908 e 1926, e permeou a história do cinema brasileiro em 

diversos momentos‖
415

.  

Chama atenção o tempo que a baronesa afirma ter  permanecido na sala: três horas. 

Ou seja, já era um longa, com 135 minutos de duração. Informa-se na ficha do filme que se 

tratava do gênero aventura. Como acontecia na Europa com este gênero, os ingressos eram 

                                                           
412

 Diário da Baronesa, Ir ao cinema.  Museu Histórico de Franca José Chiachiri. 
413

 XAVIER, Ismail. Sétima Arte. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 142 : "[...] estas adaptações traziam uma 

noção tradicionalista de cultura, na qual o cinema se inseria como veiculador dos mitos nacionais e repetiam o 

acontecido em outros países no início das relações entre cinema e literatura".  
414

 SCHVARZMAN, S; IANEZ, M. O Guarani no cinema brasileiro: o olhar imigrante. Galaxia (São Paulo, 

Online),n.24,p.153-165,dez.2012.Disponível em: 

http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/9123/9458. Consultado em 10 de janeiro de 2014. Ver. 

p.154. 
415

 Ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Capellaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Capellaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematogr%C3%A1fica_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gomes
http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/9123/9458


176 

 

  

mais caros, dada a extensão e o alto investimento no filme, conforme atestam os anúncios da 

época.
416

  

Em São Paulo, o Guarany  foi distribuído e exibido pela Companhia Cinematográfica 

Brasileira de Francisco Serrador e percorreu um circuito que foi do centro, no Pathé Palace, 

passando por Campos Elíseos, bairro aristocrático, aos bairros operários do Brás e Bom 

Retiro. A propaganda sobre as exibições chama atenção para as sessões de ―lotação esgotada‖. 

A partir da estreia, em 5 de junho de 1916, ficou em exibição por dois dias em cada sala. Na 

segunda semana, ficou em exibição por apenas um dia, o que era costumeiro. Mas o filme 

voltou um mês depois para salas onde já havia sido exibido, o que parece atestar o interesse 

do público. A lotação das salas era em média de 1.000 lugares, chegando a 2.000 lugares 

numa sala popular como o Colombo, no Brás, onde foi exibido.
417

  

O filme chegou ao Rio de Janeiro só em janeiro de 1917, como estamos 

acompanhando pelo diário da baronesa.  Essa fita foi exibida em Franca, no dia 19 setembro 

de 1916, corroborando nossa tese de que as cidades do café estavam vivendo um período de  

intenso  desenvolvimento, que ia do econômico à atualização cultural, e que em algumas 

situações a cidade  antecipava-se às novidades que depois seriam vistas nos grandes centros. 

 O diário é uma importante fonte de nosso trabalho, pois compõe um vívido exemplo 

das impressões dos espectadores do ―primeiro cinema‖. Embora assídua frequentadora, as 

observações da baronesa carregam um tom crítico, na medida em que, em várias passagens, 

afirma: ―não gostei‖.  

7 de Outubro Cinema, A Traviata Dama das Camélias, O Lyrico 

Esteve bom paguei 2000 na cadeira a um mil reis.
418

 

 

Seguindo o mesmo estilo dos ―film d‘art‖, a fita A Dama das Camélias foi a 

produção de um filme mais erudito, para  atrair um público de elite e, assim como aconteceu 

às várias releituras da obra de Alencar, já havia tido várias outras leituras em anos anteriores. 

  Em 29 de Outubro de 1916 novo registro: ―O caminho da Ventura o Cinema. Eu fui 

e Deolinda 2 cadeiras pg 2000‖. 

 Nota-se uma grande preocupação em registrar os valores dos espetáculos, o que 

ajuda a revelar diferenças entre as salas de exibição, ou seja, umas simples e outras em  que o 

espetáculo de cinema vinha acompanhado de outras atrações  e, portanto, era mais cara e mais 

seletiva.  
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A baronesa frequentava desde as sessões mais noturnas até matinês, e seguia 

anotando suas impressões sobre ao cinema: ―3 Dezembro 1916, Fui e levei Marianna do 

Tobias de Lima, pg 2000 Afeto chama Amor Secreto não gostei foi matine as 2 da tarde.‖. 

 

20 Dez 1916 

Fui no cinema paguei 2000 

Os Dois Homens de Sandy- Bar 

Depois houve a Conferência Dr. Leonel 

Falou apresentando o Dr. Carlos Celio elle falou 

Lendo o discurso a respeito 

A linha Retiro que são Escoteiros  

Achei tudo bom, teve pouca gente 

 

O cotidiano em muitas das anotações é mais interessante do que a descrição 

minuciosa dos filmes.  Ver e descrever quem estava inserido no espaço do cinema era, para 

Maria Amélia Pinheiro, algo motivador. Na anotação do dia 20 ela apresenta o nome do filme 

assistido e a conferência realizada na mesma sessão, o que agradou nossa personagem. 

Finaliza a nota, afirmando: ―achei tudo de bom‖. Porém, não expressa claramente se este 

agrado estava vinculado aos personagens que deram sequência às apresentações e suas 

palestras, ou à quantidade de pessoas que compareceu ao evento. 

No do dia 20 de dezembro, além de registrar as inúmeras atrações que 

acompanhavam a exibição das fitas, Maria Amélia revela a necessidade de marcar o volume 

de pessoas naquela sessão, o que corrobora nossa afirmação de que a ida ao cinema era um 

evento para se ver e ser visto, no jogo da sociabilidade daquelas cidades do café. 

7 de Janeiro 1917 

Teve cinema levou o cinema 

Sua Taça de Amargura foi 8 fitas esteve  

Bom, depois teve a comédias e canturias 

Do na Casa do Pai.(...)
419

 

 

No início do século XX, embora já com as casas fixas de projeção nas cidades do 

café, durante uma única sessão de cinema eram projetados vários filmes de natureza diversa. 

As anotações do diário são a constatação deste fenômeno, quando, por exemplo, relata oito 

fitas exibidas numa só sessão do dia 07 de janeiro. Provavelmente tratava-se de  oito vistas 

aleatórias que ainda assim causaram um certo bem estar na baronesa. Ela encerra a anotação 

satisfeita com o que viu: ―esteve bom.‖. 

Os relatos revelam a curiosidade de Maria Amélia Aparecida Pinheiro em relação às 

novidades transmitidas por meio das fitas de cinema. Em algumas passagens, nota-se que a 

baronesa tinha curiosidade por novidades cinematográficas e, quando estas não lhe 
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agradavam, não poupava críticas às imagens que vira. Trata-se das anotações de uma assídua 

frequentadora de cinema, que assistia a tudo o que o cinema mostrava. 

 O olhar, esse sentido privilegiado da modernidade, tornava-se o principal mediador 

entre o indivíduo moderno e a realidade objetiva e dinâmica: ―Ele captura o ambíguo, o 

efêmero, o excessivo e o contraditório da vida social. Através do sentido visual, os novos 

homens acompanham as profundas transformações na ordem espacial, material e psíquica da 

vida.‖ 
420

  

   As anotações da baronesa também confirmam sua condição como membro da elite 

e o fato de que ir ao cinema, pelo menos uma vez por semana, tornava-se uma obrigação 

social para garantir, de uma forma moderna, o reconhecimento social
421

. 

   Os relatos do diário coincidiram com um período em que o cinema já estava 

recebendo uma forte influência norte-americana.. Os materiais europeus tornaram-se caros 

demais e logo toda a América Latina se transformaria num foco de consumo de filmes 

produzidos nos Estados Unidos, mais precisamente em Hollywood. 

   Neste período do pós-guerra também nota-se que ocorreu uma crescente 

condenação, por parte da crítica, da produção nacional e local, uma vez que a ideia que se 

tinha em relação ao fazer cinema fora estabelecida através de padrões importados. 

   O cinema era a civilização, sobretudo o cinema norte- americano. Em defesa de tal 

ideia, Monteiro Lobato tornou- se um de nossos interlocutores. Em textos escritos em 1920, 

condenava o cinema europeu e considerava a expansão do cinema norte-americano algo 

maravilhoso e fertilizador dos cérebros da humanidade. Em sua leitura do cinema norte-

americano estava nitidamente colocada a questão de seu alto índice de comercialização e de 

rentabilidade. Vejamos uma passagem em que tece largos elogios ao sucesso financeiro do 

cinema norte-americano:  

Senhor absoluto dos mercados, o cinema americano encontrou formidável renda da 

indústria cinematográfica o mais possante estimulo para a arte cinematográfica. Uma 

arte qualquer só atinge o apogeu quando um caudal de ouro e gloria lhe banha as 

raízes...
422

  

 

   A década de vinte foi marcada pela expansão do monopólio da produção, exibição 

e distribuição do cinema norte-americano em todo o mundo e, crescendo o mercado de 

distribuição, as salas de cinema multiplicaram-se por toda a parte.  As linhas de Monteiro 
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Lobato revelam-nos que os valores da cultura europeia nos anos vinte, no Brasil, já estavam 

em plena decadência, e apontam para uma nova forma de influência cultural que viria por 

meio de um poderoso meio de comunicação, o cinema americano: 

Para o apogeu do cinema americano não surgiria um Mecenas coroado. O Mecenas 

seria a humanidade. China, Japão, a Europa inteira, a Austrália, as ilhas, a África, a 

América e, sobretudo os próprios Estados Unidos que, postos numa balança, já 

pesam tanto quanto o resto do mundo- toda a terra acudiu com seu apoio á nova 

indústria de arte, permitindo-lhe assumir a situação de maior do mundo. E é nesta 

gigantesca base industrial que a arte americana se desenvolve, num progredir 

fantástico, deixando-nos tontos ao imaginar o que virá a ser um dia,...
423

  

 

Em Franca, a diversificação dos espaços de lazer foi gradativamente espalhando-se 

pela cidade, saindo da região central e atingindo o alto da Estação. O bairro da Estação 

também começava a oferecer à elite francana espaços de lazer e entretenimento. Um desses 

espaços foi o bosque dos empresários Morched Daher e Camasmyé
424

 que se localizava 

próximo ao Córrego dos Bagres e ao lado da fábrica de gelo dos mesmos donos. Este local, 

além de proporcionar o flerte aos jovens da alta sociedade francana, ficou também conhecido 

como o local de instalação do Cine Rio Branco, depois denominado Cine Royal Francano. 

Atestando o desenvolvimento deste cinema, o jornal Echo do Alto, de 29 de novembro de 

1919, veiculava uma nota sobre a importância cultural do mesmo:  

Este popular cinema continua a manter sua linha de APLOMB pela constante 

exhibição de obras de arte. A semana que se finda deu elle com a exhibição do 

grande filme - Os Espectros em que trabalha o genial tragico Com. Ermeto Zaconi. 

Para hoje nos darão os srs. Daher & Camasmyé uma noitada de valor. Para amanhã : 

Brilhante matinée, com bombons aos pequenos, e, a noite explendida Soirré e o 

filme Aventuras irrisorias em que trabalha o querido Georges Wash, da Fox.
425

 

 

Com ―linha de Aplomb‖, o cronista refere-se ao refinamento da casa de espetáculos e 

que, portanto, atendia à campanha feita pelo cinema, desde os anos 10, para conquistar um 

público mais seletivo e rico. A notícia cita uma sequência de fitas que teriam a tarefa de 

atualizar os frequentadores de cinema em relação aos filmes mais sofisticados (ou aquilo que 

os comerciantes achavam mais sofisticados) para atrair um público mais endinheirado às 

salas, seguindo a linha dos ―films d‘art‖. 

O cinema Royal utiliza estratégias para atrair desde o público adulto até o infantil, 

―distribuindo bombons aos pequenos em suas matinés‖ e prometendo noites maravilhosas aos 

adultos com os filmes da Fox. A propaganda procurava imprimir ―status‖ ao que seria exibido 
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e, de certa forma, estreitava o compromisso de trazer para o cinema da cidade filmes atuais e 

modernos. 

A baronesa continuou com suas anotações nos anos vinte: ―Em 16/01/1920: Theatro 

Carlos Gomes. Visão Suprema. Fui na cadeira 600, paguei 1600‖
426

.  A cadeira de número 

600 possibilita pensar a amplitude das salas de  cinema nas terras do café, fortalecendo nossa 

tese de que o cinema foi alterando os espaços de sociabilidade das cidades por onde passava, 

criando novos ambientes e hábitos aos citadinos. 

Em 20/10/1920;  ―Abnegação, foi bom cinema. Foi uma cantora de dança tango (...) 

Antonio Petralha falou comigo e o José Vassimon‖
427

.  A baronesa cita as  figuras da elite que  

encontrou no cinema como o coronel Caetano Petralha e José Vassimom, ambos homens de 

destaque no círculo social da cidade de Franca, mostrando que o hábito de ir ao cinema já era 

uma realidade para os francanos da elite. Chama a atenção também a referência ao espetáculo 

de tango que aconteceu na mesma noite, por atestar a permanência do diálogo entre cinema e 

as outras manifestações artísticas. 

Seguimos com outras anotações da baronesa da Franca, todas da década de vinte. Em 

30/10/1920: ―Teve cinema Braço de Ferro ,depois concerto lírico. Tocou Nezinha do Jardim e 

Jeronima, depois Dr Jardi. No palco, a nora do Gusmão, Elena a filha do Jardim, todas se 

saíram muito bem, foi em benefício da companhia dos artistas. Camarote 25 eu fui. pg 5$000. 

Lá estive, com Ignês Mendonça‖
428

.  

A citação acima segue atestando que, mesmo nos anos vinte, os programas nas casas 

de espetáculos seguem com o fenômeno das variedades. Junto ao programa de exibição de 

fitas ocorriam apresentações de música, danças e outras. Observa-se também que o programa 

do dia 30/10/1920 era beneficente e tinha o propósito de contribuir com a ―companhia dos 

artistas‖ e, consequentemente , era mais caro do que as sessões habituais (5$000), o que 

demonstra ter sido uma sessão preparada para a elite, tanto que a baronesa está acompanhada 

da mulher do coronel Torquato Caleiro, dono de casas bancárias e a quem ela confiava seus 

negócios.   

Na sessão do dia 30 de janeiro de 1921,  o cinema estava lotado, e Maria Amélia 

registra que não havia achado lugar, mas foi acudida por seu conhecido,  o escrivão Diocésio, 

que lhe cedeu o lugar. Finaliza a nota com um ―não gostei‖, depois de anotar o valor pago: 

―Fui no cinema não achei lugar, o Diocésio, escrivão do segundo Cartório levantou e me deu 
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lugar. Fiquei perto do Chiquinho Mendonça. Não gostei do cinema. Pg.1.100‖
429

.  Podemos 

lembrar de  João do Rio em seu lendário‖Cinematógrafo‖:  ―uma fita, outra fita, mais outra... 

Não nos agrada a primeira? Passemos à segunda. Não nos serve a segunda? Para diante então! 

Há fitas cômicas, há fitas sérias, há melancólicas, picarescas, fúnebres, alegres‖.
430

 A 

frequência constante e o tipo de receptividade de Maria Amélia ao cinema, corrobora estas 

linhas de João do Rio. 

A baronesa gosta do filme que assistiu em 8 de fevereiro de 1924, e anota ―Fui no 

cinema ver Viúva Alegre. É bom, paguei 3000‖
431

. O cinema alterou profundamente os 

hábitos e costumes em todas as localidades que alcançou e Maria Amélia nos dá um rico 

exemplo desse fenômeno. Seus registros atestam que, aquela senhora de 62 anos de idade, 

inserida em um contexto social no qual os valores morais mais tradicionais ainda vigiam, 

seguia sozinha para o cinema e o frequentava pelas matinês e à noite.  Em 13 de julho de 

1924, outra matine: ― Fui no circo matine. Paguei 1000‖
432

. 

A frequência com que a baronesa ia ao cinema demonstra cabalmente que, longe de 

ser um evento isolado, ou raro, tornara-se um hábito: Em 13 de julho de 1924, outra matinê: 

―Fui ao circo matinê. Paguei 1000.‖
433

. Em 4 de setembro de 1924: ―Fui ao cinema Odeon 

p.2000. Foi o mesmo milagre de Santa Tereza.‖
434

 Em outro registro curto escreve  no dia 9 

de outubro de 1924: ―Fui no matine. Paguei 1000‖.
435

 

Ao longo de seu diário vemos a Baronesa da Franca, portanto alguém com um 

considerável poder aquisitivo, relatando as oportunidades que tinha de experimentar as 

novidades que chegavam no espaço urbano e as somas que despendia para esse fim. Anota em 

seu diário, no dia 9 de outubro de 1924: ―Fui no concerto no Santa Maria. Teve cinema e as 

baladinha das castanholas, serve.p.5000. Vim tomei café feito pela eletricidade. É bom, 200  a 

chicára‖.
436

 

A tecnologia era a verdadeira ―vedete‖, o brinde, o troféu do período. Exemplo disto 

foi a receptividade auferida pelo cinema e, com ele, seguiam-se outros fenômenos modernos 

como, por exemplo, aquele a que se refere a anotação acima: ―café feito pela eletricidade‖. A 
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passagem fazia uma relação direta com os experimentos modernos, e a baronesa finalizava ―é 

bom‖. 

  Em relação aos preços, notamos nitidamente um valor módico quando as sessões 

eram matinês. Já em sessões diversificadas, com números de dança, por exemplo, o valor era 

bem mais alto, chegando, como Maria Amélia Pinheiro atesta, a 5$000 réis, marcando assim, 

através dos preços dos ingressos, quais  dos segmentos sociais deveriam usufruir do evento. 

O Cine Teatro Santa Maria, citado acima, é um teatro do início da década de 10, 

localizado em Franca, na Praça Barão, e inaugurado no dia 14 de julho de 1912. De 

propriedade de José Muniz, foi considerada uma casa moderna e adequada pelos assíduos 

frequentadores. Tinha uma estrutura melhor, possuía cabines próprias e adequadas para a 

projeção. Foi um teatro inaugurado como uma sala especializada para a projeção das vistas 

cinematográficas. Esta casa segue até os anos 30 como uma referência na exibição de 

novidades cinematográficas, atraindo e conquistando um público fiel. 

Nicolau Sevcenko, na leitura que fez sobre a chegada do cinema nos anos vinte na 

pauliceia, observa que nunca um sistema cultural teve tanto impacto e exerceu efeito tão 

profundo na mudança do comportamento e dos padrões de gosto e consumo de população por 

todo o mundo, como o cinema de Hollywood no seu apogeu
437

.  

 

 

4.3 O impacto do cinema no cotidiano. 

 

 

As inquietantes notas divulgadas nos jornais sobre o posicionamento que muitos 

homens do período tiveram em relação ao cinema não se reduzem apenas a uma questão 

moral, ou seja, não seria apenas o problema moral o polarizador das discussões sobre o 

cinema e sim os efeitos dos "novos tempos" que estavam a desnortear os homens naquele  

período. Esse sentimento de mudanças nos hábitos cotidianos não foi algo exclusivo das 

cidades grandes. O interior do Estado de São Paulo também sentiu as constantes mudanças em 

seu meio social e essas sensações foram externadas por meio da literatura, dos jornais, das 

revistas e dos almanaques do período. 

As reações ocorridas no bojo desse contexto revelam o crescente impacto dessas 

inovações tecnológicas que, além de fascínio e embasbacamento, também provocaram uma 

sensação de despertença, estranhamento e desenraizamento. O cronista Affonso de Carvalho, 
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por exemplo, revela por meio de suas crônicas a dualidade do homem de fins do século XIX e 

início do XX, frente ao que ele chamou de ―invasão do cinema‖, pois, embora adepto do 

progresso, teve dificuldade de discernir que o choque que o cinema causou em relação aos 

costumes e à arte faziam parte da mesma modernidade que suas crônicas tanto cultuaram.  

A historiadora Maria Odila Leite da Silva, em seu prefácio ao livro ―Orfeu extático 

na metrópole‖, analisa a vida desses citadinos que, ao se depararem com os veículos de 

comunicação de massa, registram nos jornais o impacto dessas novidades em sua vida 

cotidiana “Ali e somente naquele momento preciso, documentado nas fontes da imprensa da 

época, é que se tornava tangível a experiência da perda da identidade dos cidadãos da cidade 

de São Paulo e de automatização dos sentidos do indivíduo‖.
438

 

Em São Paulo, já no ano de 1915, a coluna ―Palcos & Telas‖, de 19 de junho de 

1915, do jornal O Pirralho, registra uma opinião sobre a relação entre o cinema e a guerra. 

Segundo o cronista, um dos benefícios da guerra foi a decadência dos cinematógrafos que 

para ele eram tão nocivos quanto o jogo do bicho. Segundo Araújo, o cronista argumentou 

que o cinema chegou a absorver as massas e criou raízes e que agora estaria agonizando, em 

virtude das turbulências causadas pela guerra ao mercado cinematográfico. Ao final da 

crônica, declara o cronista: ―Graças a Deus que não vai tardar o dia em que o cinematógrafo 

terá de ceder completamente ao teatro o lugar usurpado‖ 
439

. 

Em toda a parte verificamos opiniões cautelosas e combativas ao cinema, como 

sintoma de reação às constantes mudanças que o veículo estava provocando nas sociedades 

daquele período. 

As mudanças de hábitos abalavam os citadinos até mesmo da Capital Federal. Vetor 

de nossa ―belle époque‖ cultural, as publicações expressavam essa indignação, que muitas 

vezes vinha em tom de crítica, outras em tom de anedota. 

Em 1912, o cronista Aga, da revista Fon Fon, imputa ao cinema a modificação dos 

costumes tradicionais em crônica intitulada ―Cartas Abertas‖. Quem se expressa é sua 

personagem Madame: 

o principal fator desse descalabro moral é o cinematógrafo. Sim, é ele com seus 

filmes cheios de paixão e de cenas ao vivo. No meu tempo as meninas liam 

romances às escondidas, romances as vezes um tanto ardentes, mas não os 

compreendiam quase sempre. Hoje, porém, continuando a ler romances, elas vêem 

no cinematógrafo coisas tão crespas, tão ao natural, que os mais cândidos olhos 

abrem-se de uma vez sobre todas as torpezas da vida. O mais engraçado, porém, é 

que há pais que não permitem certas leituras, mas consentem que suas filhas 

frequente cinematógrafos onde são exibidas fitas de uma lubricidade pavorosa. 

Todas as cenas de adultério, de amores culpados e das mais desenfreadas orgias 
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aparecem no pano branco, o qual não representa positivamente a côr da inocência. 

Calcule as conversas, as indagações, as curiosidades despertadas nesse meio ainda 

ingênuo das meninotas e calcule também o efeito. 
-Pelo que vejo, V.Excia. detesta o cinematografo, ou antes, esses filmes escabrosos? 

-Não! Não perco nem uma fita desse gênero ! Admira-se? Sou uma mulher casada e 

meu marido já passou dos cinquenta
440

. 

 

A construção da crônica é interessante, pois compara e confronta hábitos até então 

considerados de instrução e requinte para as moças, a leitura de romances, ainda que às vezes 

―um tanto ardentes‖, mas que não causavam tanto estrago quanto o cinema, este com cenas 

carregadas de ―adultério, de amores culpados e das mais desenfreadas orgias‖. 

Ao trabalhar com a figura da mulher, a crônica presta dois serviços aos 

conservadores. O primeiro, a condenação ao cinema como veículo voltado para corromper os 

costumes tradicionais, e, segundo, a condenação por expor ao perigo não qualquer indivíduo, 

mas a mulher, pois o efeito das mensagens transmitidas atingia desde as meninotas até as 

mulheres casadas e, portanto, aos pais cabia todo cuidado com esse instrumento perturbador 

chamado cinematógrafo. 

 Affonso de Carvalho caminha na mesma direção das críticas apontadas pelo cronista 

da Fon Fon e vê no cinema o ladrão dos costumes tradicionais na cidade de Franca. 

Formado em direito, este literato escreveu diversas crônicas sobre o cotidiano das 

cidades do café. Era um dos cronistas dos almanaques da cidade de Franca e sua atuação 

jornalística atingia o meio social, pois era uma referência na cidade.  

A participação deste literato na vida social de Franca era grande. Em 1912 ele 

escreve um livro sobre a história dos costumes de Franca, onde avalia o desenvolvimento da 

vida social, apontando para as atividades ligadas ao entretenimento, para o vestir, para  os 

modos em geral. Sua obra possui uma série de citações sobre a chegada do cinema no 

cotidiano da cidade. 

Afirma o cronista: "a população diverte-se nos sports, no Theatro, nos pique-niques 

graciosos, nos certamens artisticos da Estudantina Francana, e, com mais ruido, na 

commemoração das grandes dactas nacionaes. O cinema continua a invasão. 
441

 

A constância das críticas em tons irônicos marca um capítulo interessante do 

incômodo que o cinema causou ao literato. Sobre o assunto são algumas de suas frases: 

“Ladrão dos costumes tradicionais‖, ou ― o cinema segue sua invasão‖ . Em algumas outras  

dirá que  ocorreu ― a vitória do cinema‖ ―monopolizando as diversões‖
442

. 
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Antônio Torres, escrevendo nas Pasquinadas Cariocas, em 1921, analisa a inevitável 

presença do cinema no viver cotidiano e a impotência dos homens em conter o fenômeno 

cinematográfico, que avança de maneira assombrosa devido ao ―boom‖ hollywoodiano.  O 

tom moralista de seu depoimento aponta para a inquietante presença do cinema no cotidiano 

cultural : 

As desordens que taes espectáculos determinam no systema nervoso, e, por via delle, 

no psychismo dessas victimas ( que outro nome não merecem), são incalculáveis; e 

as suas conseqüências moraes são faceis de prever para quem costuma visionar taes 

contingencias, um pouco d'alto. Ora, que me conste ainda nenhum povo forte se 

formou, levando os paes a seus filhos e filhas a certas casas onde se lhes ensine, por 

meio de quadros animados o melhor processo de que dispõe um homem para 

arrombar cofres fortes, e a maneira mais agradável que tem uma rapariga para se 

pendurar aos beiços dos amantes. 

De maneira que, numa cidade como o Rio de Janeiro ( e o que se diz desta cidade se 

estenda-se a respeito de todas as demais cidades do Brasil), numa cidade como o Rio 

de Janeiro, onde o único divertimento é o cinema (...), o problema da moral 

cinemathografica me parece fora de qualquer solução que não seja a supressão 

completa dos cinemas- o que é impossível. Pelo que, o melhor que podemos fazer 

ainda é cruzar os braços e ir acompanhando, phase a phase , como curiosos, como 

sociologos , ou como adeptos de tal esporte, o instructivo phenômeno da putrefacção 

geral.
443

         

 

O jornal católico, "O Aviso da Franca", avesso a essa vitória do cinema sobre as artes 

na cidade, destaca a reorganização da companhia de teatro como uma possibilidade de 

resgatar ―o dia em que as noitadas theatraes, que fizeram a delícia de nossos avoengos farão 

também as nossas.‖
444

 Em notícia publicada no jornal, encontramos uma crítica em relação ao 

uso que o teatro vinha fazendo das ―scenas mudas‖. O texto refere-se às  condições  em que as 

artes  encontravam-se nacionalmente: 

Há um prenúncio de renascença theatral a esboçar se, indeciso, no horizonte da 

literatura nacional. 

Em uma terra em que o belletristas morreriam de fome, se não se cuidassem de 

outros misteres, em uma terra onde a tendencia para o theatro se perverte ao contato 

da scena muda, das comédias mais ou menos immoraes e das revistas copiadas uma 

das outras, é confortante para os poucos que ainda apreciam o verdadeiro theatro, 

esse movimento libertador que nova seiva parece impulsionar a prometter-nos 

melhores dias. 
445

     

 

Com um tom bastante moralista, a nota divulgada no jornal católico informa que 

dessa nova safra de produções teatrais que surgem ―nas capitaes e no interior‖ podemos 

esperar o ―verdadeiro teatro, pois os escritores theatrais se animam e novas peças de valor 

enriquecem as letras pátrias‖.
446

 Segundo o jornal, o drama, não o antigo de capa e espada, 

mas o dramalhão em que as personagens eram ou ―heroes de cem batalhas, como nas fitas 
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norte-americanas em que um único homem de revolver em punho resiste a ira de uma 

população‖. 

 Nessa passagem nota-se a ambiguidade das reações ao cinema hollywoodiano. 

Como veremos abaixo,em Monteiro Lobato identificamos uma ovação às produções norte-

americanas e, no caso do Aviso da Franca, ainda que vindo de um veículo conservador, 

pudemos notar uma séria crítica aos tipos ideais dos personagens hollywoodianos, em que 

sempre existe o herói salvador, ―ou seres anjos ou demonios estranhos á realidade terrestre.‖ 

Como um antídoto a esse procedimento, o jornal católico vê a retomada do drama e o lugar 

que lhe compete no teatro nacional com seu ressurgimento. 

―O teatro em Franca também ressurge!‖ Com essa frase empolgada o Aviso da 

Franca fala da produção do grupo dramático francano: ―temos hoje um vasto Theatro e 

algumas de nossas pennas de dedicam a literatura dialogada.‖
447

      

Apesar de toda essa ênfase nas produções teatrais, o frenesi daquele momento era o 

cinema e não o teatro. 

 

 

4.4 Possibilidades educativas das “vistas” 

 

Outros cronistas viam na expansão do cinema possibilidades educativas. É o caso 

dessa crônica escrita com o intuito de chamar o público para frequentar os cinemas e verificar 

as potencialidades que esse aparelho poderia transmitir por meio de seus filmes. Em Franca, a 

nota do jornal Comércio da Franca sai em defesa do cinema e de sua frequentação, em 12 de 

abril de 1916. A nota intitula-se ―O Cinematografho‖:  

Nas cidades do interior do Estado é o cinematografho a única  distracção existente‖.  

Temos nesta cidade um montado com todo o luxo e requisitos hygienicos, exhbindo 

diariamente boas fitas, no entanto a sua freqüência tem diminuido 

consideravelmente de algum tempo para cá
448

.  

 

 O cinema ao qual o jornal refere-se é o cine Santa Maria, que fora instalado 

atendendo aos preceitos de higiene e beleza, sendo inaceitável, na visão desse jornalista, essa 

situação de casa vazia: 

Qual será a causa dessa bandada?  A causa é a guerra injustificavel que algumas 

pessoas lhe vem movendo. 

Dizem do cinematografho cobras e lagartos. Que alli é que as moças vão aprender 

cousas que deviam ignorar, etc, etc... 
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Tais acusações são injustas. 

 

A nota faz um apelo para rebater as críticas e até para distanciar os frequentadores de 

cinema da ―guerra injustificavel que algumas pessoas lhe vem movendo‖. Para o jornalista o 

cinema possuía um caráter educativo e virtuoso  ao transmitir mensagens corretivas dos vícios 

e maus hábitos e, portanto,  era uma ―verdadeira escola educativa e instrutiva‖. 

O cinematografho é, não uma escola de vícios e immoralidades, mas uma verdadeira 

escola educativa e instrutiva. 

Não confundamos educação com instrucção. Se elle nos apresenta o vício com todas 

as suas negras cores, apresenta-nos também o corretivo. Se nos mostra a Magdalena 

no explendor da sua vida de sensualidades, logo adiante nos faz ver a pecadora, 

arrependida, chorando suas faltas aos pés não de Jesus, mas aos pés da sociedade 

implacável que lhe cospe no rosto o seu despreso, todo o seu escarno. 

Que maior castigo que essa cruel humilhação! Ella é o isolamento no meio de uma 

turba que se agita, é o remorso que lhe aferroa a alma enlameada. 

Se nos faz ver um bandido lavando em sangue humano o ouro roubado, mais adiante 

o vamos encontrar no cubiculo de uma penitenciaria, justando contas com a justiça 

terreste [...].
449

 

 

A defesa dos aspectos positivos do cinema  espalhou-se por toda parte, não só nas 

cidades centrais, mas também nas cidades menores que podiam, a partir do lazer propiciado 

pelo cinema, sair das costumeiras e até mesmo enfadonhas atividades tradicionais. Na cidade 

de Mococa, no mesmo contexto em estudo desta tese, são  palavras de um  morador:   

Um cinema 

Há alguns annos cogitou-se em construir nesta cidade um novo cinema a fim de 

proporcionar à nossa população vantagens maiores às que ella tem agora. 

Com uma população de seis mil habitantes à nossa cidade não bastava um único 

theatro, não obstante este único comportar grande número de espectadores. 

Se possuíssemos outras diversões, um só cinema nos seria bastante, porém , o que 

fazer, aqui nesta terra, à noite, senão assistir a uma sessãozinha cinematographica? 

Todos aquelles que ao findar o dia, ainda encontrarem no fundo dos bolsos alguns 

nickeis irão leval-os à bilheteria do theatro, se não fizerem isso terão de pegar num 

jornal ou num livro e ler ate que o sonno os leve para a cama. 

Isso de não sahir de casa aborrece e para, como se diz, variar, vae- se ao cinema 

(...)
450

 

 

A passagem acima indica, guardadas as proporções de exagero do cronista, a força 

do cinema, instalando-se definitivamente nos hábitos dos citadinos de Mococa. Percebemos 

no texto uma mudança de hábitos, pois ao invés de ler antes de ir dormir, o ideal, para o autor 

era uma atividade mais ativa, pois ―Isso de não sahir de casa aborrece e para, como se diz, 

variar, vae- se ao cinema‖. 
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Entre os defensores do cinema, João do Rio  destaca-se, pois já em 1909 escreve o 

livro de crônicas ―O cinematógrafo‖, destacando sua defesa incondicional contra os que 

estavam a  criticar a arte extra moderna, o cinema: 

Alguns estetas de atrasada percepção desdenham do cinematógrafo. 

Esses estetas são quase sempre velhos críticos anquilosados cuja vida se passou a 

notar defeitos nos que sabem agir e viver. Nenhum desses homens, graves cidadãos, 

compreende a superioridade do aliviante progresso d‘arte. O cinematógrafo é bem 

moderno e bem d‘agora. 

Essa é a sua primeira qualidade. Todos os gêneros de arte perdem-se no tempo 

distante. Todas as ciências têm raízes fundas na negridão clássica das eras. Não há 

princípios de boa filosofia que os árias não tivessem fixado, feição d‘arte que o 

oriente antigo não já tivesse criado e instrumento de utilidade dos mais modernos 

que não tivesse sido descoberto pela China, muitíssimos anos antes de Cristo. A 

China é realmente enervadora nestes assuntos. O cinematógrafo ao contrário. 

É doutro dia, é extramoderno, sendo como é resultado de uma 

resultante de um resultado científico moderno.
451

 

 

Na passagem citada, João do Rio enaltece os feitos do cinema, atribuindo a este um 

vínculo não com as raízes ancestrais, mas cultuando seu aspecto inovador e enaltecendo seu 

caráter cientifico e moderno. O grande cronista abismava-se com o fato dos cidadãos 

contemporâneos não compreenderem ―as superioridades do aliviante progresso da arte‖.  

Ainda no Rio de Janeiro, em 1912, temos o humorista Bluff que, na revista Fon Fon, 

em 7 de dezembro, enaltece as possibilidades do cinema enquanto veículo educativo, 

sugerindo inclusive a criação de cinematecas particulares para esse fim: 

O cinematografo esta definitivamente consagrado como um dos atributos 

indispensáveis da vida moderna. Ora, tudo quanto é consagrado, hoje em dia, está 

sujeito a aperfeiçoamentos e modificações, embora conservando a sua razão de ser 

de origem (...) Logo que surgiram os filmes no pano branco dos salões de exibição, 

as fábricas se disputavam a primazia quanto à utilidade das suas criações, e nós 

todos tivemos a vantagem de aprender desse modo muita coisa que ignorávamos  e 

que talvez nunca chegássemos a conhecer sem o auxilio benemérito do cinema. 

Eram filmes naturais que nos transportavam às paisagens mais curiosas da terra, 

filmes que nos comunicavam a evocação antiga das obras clássicas- filmes, enfim, 

que nos educavam vantajosamente na aprendizagem da história e que nos 

mostravam , patentes, todos os progressos e aperfeiçoamentos da ciência e do ser 

humano (...) As obras mais famosas  dos antigos autores, deu-nas o cinema em 

interpretações refletidas no pano. As curiosidades mais valiosas de todas as 

civilizações, vimo-las nós sem a necessidade aborrecida de uma via sacra pelos 

museus. Tudo nos ensinava então a arte cinematográfica e nós nos instruímos sem 

esforço.
452

 

 

Esse elogio nostálgico às maravilhas apresentadas pelo cinema nos faz compreender 

o efeito do cinema na vida desse cronista, pois, ainda estamos em 1912 e ele escreve como se 

o cinema já estivesse há muito tempo naquela sociedade: ―filmes que nos comunicavam a 

evocação antiga das obras clássicas- filmes, enfim, que nos educavam vantajosamente na 
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aprendizagem da história e que nos mostravam, patentes, todos os progressos e 

aperfeiçoamentos da ciência e do ser humano‖. 

Bluff sugere aos empresários de cinema a tarefa de ―construir uma espécie de 

arquivo, a título de um bom serviço prestado ao nosso temperamento vertiginoso de hoje‖. 

Como se a sociedade em seu conjunto já estivesse inserida por completo no ritmo de vida 

cosmopolita, ele completa: ― que não permite já que se queime as pestanas em noitadas de 

estudo. Não é uma ideia? Aproveitem –nas , meus senhores, e nem se preocupem com a 

futilidade de uma indenização a quem a dá aqui, livre de qualquer ônus‖
453

.  

Em defesa do cinema, Monteiro Lobato argumenta energicamente em favor da 

diferenciação entre teatro e cinema: ―e se não é teatro não pode ser inferior e nem superior ao 

teatro, visto como não se comparam coisas heterogêneas ‖
454

, cabendo à sociedade e aos 

países tomar ciência do fato, uma vez que: ―O Cinema é o cinema, uma coisa nova no 

mundo‖
455

.  Festejando a vitória do cinema americano, Monteiro Lobato afirma sobre os 

outros cinemas desenvolvidos na Europa: ―Dos outros povos europeus, também galos 

cansados, só a Alemanha vislumbrou o que o cinema era e chegou a produzir alguma coisa 

mas a guerra veio quebrar-lhe as asas e tudo parou‖ e ―Entra em cena o yankee. Toma o 

cinema, examina-o e com deslumbramento vê que era a grande arte nova, de possibilidades 

formidavelmente grandes para interessar o ardor e o vigor da sua pujança. E da-se a ele‖.
456

 

Observa-se, através dos escritos de Monteiro Lobato, que a nova influência cultural 

representada pelo cinema acaba sendo reverenciada por muitos intelectuais, sobretudo os 

modernistas, que passam, então, a utilizar o espaço da imprensa para exaltar esse cinema 

―moderno e cosmopolita‖.              

Próximo à visão de Lobato, temos o posicionamento de outros veículos públicos 

como a revista ―Cinearte‖ que tinha um trabalho voltado para o mundo cinematográfico, tanto 

em seu viés de arte, como de indústria cultural, "num discurso estreitamente vinculado com as 

necessidades de divulgação e publicidade de uma mercadoria: o filme.‖ Tanto que o slogan da 

revista era "O progresso de um país se mede pelo número dos seus cinemas". 

           Para Xavier, ―Cinearte é a manifestação integral e contraditória da indústria 

triunfante e da colonização cultural"
457

 Uma das suas campanhas fundamentais é pela 

implantação de uma mentalidade moderna no Brasil, não mas via França, mas via Estados 
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Unidos. O texto de Lobato revela bem esse fenômeno. Para Lobato, a França cometeu um erro 

em ―não saber o que tinha em mãos‖, pois, segundo ele, o país teria considerado o cinema 

uma espécie de teatro. E em uma desesperada exaltação ao caráter civilizador e modernizador 

do cinema americano, defende-o, afirmando:  

A arte americana é ciclonica, Arroja-se contra o mundo inteiro e arrepia ou comove 

quanto nervo ou coração exista, seja do mongol que se alaparda no fundo do Tibé, 

seja da boneca que trotina pela Avenida á caça de homem. 

A arte americana abre, areja, ventila, fortifica, fecunda o cerebro da humanidade em 

bloco. Não mais fronteiras, nem muralhas de línguas. É a musica nova - a musica do 

movimento. E é sobretudo o amanhã...
458

 

 

Neste depoimento fica evidente a expansão do cinema norte- americano em nosso 

meio, visto que este texto, escrito em 1920, afora o ufanismo do autor, constata o monopólio 

comercial que tal cinema começou a exercer em todo o mundo, pois afirma: ―não há 

fronteiras, nem muralhas de línguas‖.    

Analisando a atmosfera moderna de São Paulo a partir dos anos vinte e a propagação 

do cinema na cidade, Maria Inês Borges Pinto verificou a vitoriosa chegada do cinema 

americano, tornando-se um referencial cultural determinante. ―Um investimento maciço na 

moda, nos costumes é viabilizado pelo cinema em sincronia com a publicidade de massa, 

instâncias que fortemente irão influenciar na formação da sensibilidade urbana das 

populações‘‘
459

. 

Nos anos 20, a difusão da cultura cinematográfica é tal que qualquer cidadão 

dificilmente pensa sobre uma cidade sem articular ao pensamento algumas imagens 

de natureza cinematográfica. Antes do cinema, no século passado, a cidade 

imaginável dependia predominantemente da experiência de vida, dos lugares já 

visitados pessoalmente ou descritos em conversas. Além disso, em círculos de 

alcance menor, a cidade podia ser imaginada a partir de outros meios, como a 

literatura e a imprensa escrita, por um lado, e, por outro, a progressiva difusão de 

gravuras e fotografias. Mas será a linguagem do cinema, já por suas características e 

pelo modo como articula espaço e tempo, a que mais se aproxima da vivência 

moderna do espaço arquitetônico e urbano. 

 

A figura do modernista, poeta e cronista Guilherme de Almeida, outro entusiasta do 

cinema,―apresenta-nos uma reflexão extremamente lúcida acerca da modernidade 

contraditória da cidade de São Paulo, de modo tal que o poeta defende, intransigentemente, o 

cinema enquanto veículo civilizador por excelência dos hábitos e costumes paulistanos‖
460

. 

Havia um entusiasmo em torno do cinema por representar ―o "novo" em contraposição àquilo 
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que se afigura genericamente ''velho'', estático, moroso, triste, reflexivo e, acima de tudo, 

intelectualizado‖
461

. 

 As crônicas cinematográficas de Guilherme de Almeida publicadas no jornal O 

Estado de São Paulo explicitam a vitória do cinema americano e é possível verificar a 

repercussão de tal arte no cotidiano das paulistanas, por meio das correspondências que 

Almeida recebe de suas leitoras:    

 uma pessoa delicada e inteligente escreveu-me, há tempos: 'Por que você não faz, 

semanalmente na sua seção, uma rápida biografia, um instantâneo psicológico de 

alguns artistas de cinema? Respondi que não...Ora, não seria desgracioso e mal 

desmanchar ilusões, analisar, materializar, estuprar esse céu silencioso de celulóide, 

onde gravitam os inatingíveis, pequenos astros trêmulos de Hollywood ? Para quê? 

Um dos motivos porque preferimos hoje o cinema ao teatro é, talvez justamente 

esse: as entrelinhas são intangíveis para nós, enquanto que o ator teatral é uma coisa 

perfeitamente palpável...Nós somos assim, divinamente assim. Temos a inconsciente 

volúpia do inacessível. Só nos satisfazemos com o insuficiente. Já não fabricamos 

mistérios e deuses? 
462

      

 

Este modernista considera que o cinema realmente teria feito um mal ao teatro, mas 

―um mal involuntário, natural, inevitável mesmo”. Este mal não viria dele mesmo, cinema, 

mas das circunstâncias do momento. Seria neste caso ―um mal do tempo: um mal ‗du siècle‘‖. 

Nesta crônica de 1927, ele afirma que ―o tempo, os séculos são mais do cinema: rápido, 

sintético, capaz de reproduzir e concentrar as múltiplas complicadas atividades da vida de 

hoje‖
463

. 

 Afora o crescimento da dança, do futebol e de tantos outros ícones da modernidade, 

o cinema talvez fosse o melhor meio de catalizar todos esses, pois, além de poder transmitir 

tais atividades por meio de suas vistas, trazia em suas fotografias em movimento o tempo 

rápido do ritmo acelerado dos relógios, do efêmero, da vida passando como as próprias vistas 

do cinema.  

O culto às novidades tecnológicas fez do cinema o ponto de referência obrigatório 

para o lazer e para aproximação com outros inventos que representavam o que havia de mais 

moderno. Os ―habitués‖ do Santa Clara tiveram a oportunidade de ver a experiência de vôo do 

aeroplano de Santos Dumont, o 14 BIS, e, pelo que consta, a empresa Mendel de 

Cinematógrafo‘, que trouxe essas vistas para o teatro, obteve uma plateia de grande 

concorrência .
464
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Essa empresa também estipulou uma tabela mínima para seus espetáculos. Na coluna 

intitulada Theatro, o jornal Tribuna da Franca, de 30 de Julho de 1908, publica essa medida 

tomada pela empresa
465

. 

A empreza Mendel deu-nos Domingo mais um bom espetáculo cujos números 

agradaram sobremodo a grande concorrência que nesse dia invadiu o Santa Clara. 

Algumas pessoas lembraram, e nós transmitimo-la a respectiva empreza, a idéia de 

reduzirem-se os preços, tornando o cinematógrapho um divertimento iminentemente 

popular, a exemplo do que se tem feito em outros lugares....   

 

Ao estipular uma tabela mínima para seus espetáculos, a empresa fomentou a 

popularização e fez com que o teatro começasse a receber um público cada vez mais 

heterogêneo e maior. Para Maria da Conceição Araújo o cinema procurou popularizar-se entre 

as famílias, fazendo promoções, distribuindo doces para as crianças ou não cobrando seus 

ingressos. Eram feitas sessões especiais para certas categorias profissionais, projetavam-se 

campanhas sobre a saúde, e a produção cinematográfica floresceu rapidamente, interessando 

importadores, exibidores e produtores de filmes
466

. 

 Essa questão dos preços do cinema em relação aos espetáculos de teatro marca a 

vocação do cinema como um veículo de massificação, mais barato e, portanto, acessível a um 

grande número de pessoas. Os preços praticados tornaram ―o cinematógrapho um 

divertimento iminentemente popular‖.  

Em Ribeirão Preto e Franca foram recorrentes as alterações feitas nos teatros para 

adaptar sua arquitetura à projeção mais segura das vistas animadas Afinal mesmo antes dos 

loucos anos vinte, aquele já era o tempo do cinema, uma atração que começava a se destacar 

em relação às outras manifestações.  

Os indícios acima apontados são os de uma nascente indústria do lazer e da cultura
 

que neste momento está ainda em sua fase embrionária e tornou-se um dos assuntos mais 

debatidos do século XX
 467.

 Quando falamos em cultura de massas não se trata de mascarar a 
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indução causada pelos veículos de comunicação de massa e muito menos de uma cultura 

surgindo espontaneamente do povo e sim, de uma integração que visa reconhecer no homem 

um consumidor em potencial.  

  Neste sentido, podemos dizer que, entre outras características, o período da ―belle 

époque‖, nas cidades do café, reflete mecanismos que nos permitem entender melhor a 

sociedade de massas que já estava sendo gestada e só se tornou operacional graças aos 

recursos das novas tecnologias
468

.  

Segundo Hannah Arendt, com o surgimento da sociedade de massas, a esfera do 

social atinge seu ápice na medida em que abrange e controla igualmente e com igual força 

todos os membros de determinada comunidade
469

. Nesse sentido, o fomento da indústria 

cultural e toda a materialidade advinda de seu processo de difusão cultural tem grande 

importância sobre a esfera do social, pois a indústria cultural desenvolve um mecanismo de 

"fetiche" que vai do simples uso do objeto até a esfera do psíquico e emocional.   

Para esse estudo pensamos sair da visão estreita de pensar o objeto cinema apenas 

como fruto da revolução tecnológica, pois cabe pensar a dimensão cultural que esse objeto 

alcançou, ou seja, além de ―objeto-fetiche‖. E, ao representar um comércio prolífero para os 

investidores da indústria cultural, o cinema, por meio da imagem, atingiu mentes e, portanto, 

tornou-se um eficaz companheiro na difusão de novos hábitos.  

Walter Benjamin esclarece-nos, no estudo que fez sobre a modernidade parisiense 

por meio da figura de Charles Baudelaire, que  ―a sociedade capitalista perpetua os sonhos no 

seu fazer e destruir de símbolos, sendo a moda um exemplo disso. Aliás, a própria concepção 

de modernidade como o movimento da moda carrega o seu contrário, ou seja, o novo traz 

consigo o velho.
470

 ‖A vida de poetas e artistas de teatro dentro dessa dinâmica da produção 

em série estava ameaçada, ou ao menos a partir desses tempos de reprodução em série, a vida 

daqueles homens teria de se adaptar a um ritmo diferente, marcado pelo relógio e a 
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velocidade‖.  
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mercadoria. O mundo teatral logo se abalaria devido a propagação da arte 

cinematográfica.‖
471

 

O abalo nos hábitos de lazer tradicional, como os espetáculos de ―vaudeville‖, que no 

início acompanhavam as exibições de cinema e aos poucos foram se tornando distantes, na 

medida em que o cinema adquiria uma forma mais linear de contar as suas histórias e se 

destacava entre as atrações apresentadas, não foi maior que o abalo que o cinema  causou,  aos 

poucos, na ―nova mentalidade― da sociedade, muitas vezes ditando modas, comportamentos e 

leituras de mundo, além da alteração dos costumeiros espaços de lazer e sociabilidade. 

 

 

4.5. Cinemas: entre a ostentação e o ocultamento – o caso do filme de Cravinhos 
 

 

A importância do cinema enquanto expressão de novidade tecnológica e 

entretenimento no início do século XX, já comentados nas páginas anteriores, fez ampliar a 

oferta de lazer para os citadinos, tanto os dos grandes centros como dos habitantes do interior 

do Estado de São Paulo, assim como permitiu a diversificação comercial dos endinheirados 

cafeicultores e de outros homens nem tão ricos assim, muitas vezes imigrantes, ou mesmo 

moradores locais, situados nos centros urbanos de Franca, Ribeirão Preto, capitais e outros 

lugares do país que, interessando-se pelo comércio de cinema, começaram a produzir ou 

exibir filmes, e a partir dessa investida, encontraram outra profissão, passando a viver desse 

ofício.  

É fato conhecido que, durante os primeiros anos do cinema, a produção de filmes no 

Brasil contou com o investimento da elite e muitos filmes foram produzidos para fortalecer a 

imagem das camadas sociais enriquecidas, com a prática de filmes encomendados
472

, e foram 
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vários neste período. Apresentaremos, neste tópico, o filme realizado em 1913 pela empresa 

Campos Filme, dirigido por Antonio Campos, que trata da expedição, organizada por Olívia 

Guedes Penteado, nos campos do Barro Branco, sendo que os Penteado eram uma família rica 

e tradicional da cidade de São Paulo.  

O filme, cujo título já indicava, parcialmente, os objetivos da elite na utilização do 

cinema a fim de perpetuar sua imagem, intitulava-se ―O lazer das elites: caça à raposa‖, ―um 

pequeno filme no qual as elites tornam a cidade seu teatro, elaborando imageticamente uma 

representação a ser transmitida aos outros segmentos sociais.‖
473

 

Eduardo Moretin, no artigo que escreveu para discutir as dimensões históricas do 

documentário brasileiro no período silencioso, ( filmes produzidos antes do advento do som 

que veio a se tornar comum a partir dos anos 30) trouxe uma discussão sobre a questão da 

sequência de cenas mostradas no filme ― O lazer das elites: caça à raposa‖, com a perspectiva 

de pensar tanto o caráter estético do filme, como a história do cinema. 

 Morettin constata que o filme possui uma narrativa própria do período do cinema 

silencioso, ou seja, uma narrativa que estava em construção, com planos sem relação imediata 

com os anteriores, próprios ao cinema que se desenvolvia no momento: ―é importante lembrar 

que vivemos um período em que a consolidação desse cinema estava em construção, sendo 

―Nascimento de uma Nação‖ (1915), de Griffith, considerado um divisor de águas‖
474

.  

Estudando os quadros que compõem  o filme, Morettin  constata que o roteiro, desde 

as primeiras cenas, não tinha o claro objetivo de mostrar a caça a uma raposa, e nenhuma 

raposa foi vista nas cenas do filme. O que se presenciou nem mesmo  foi uma caça. A questão 

era a elite apresentar-se como camada distinta do conjunto dos habitantes da cidade, 

mostrando em sua sequência de cenas o mobiliário, o automóvel, a vestimenta e o lazer desse 

grupo que  utilizava um veiculo de  comunicação de massa como o cinema para mostrar 

aspectos de sua intimidade e fortalecer seu status enquanto elite. ―O primeiro plano da 

comitiva partindo do Palacete Prates reforça o aspecto de uma atividade restrita a um pequeno 

número de pessoas vinculadas à riqueza oriunda do café, restrição expressa pelo fato de a 
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iniciativa fazer parte de um clube no qual poucos eram admitidos, sendo a elevada condição 

social garantia de passaporte de ingresso‖ 
475

.  

O comportamento da família Penteado, retratado neste filme, lembra o conceito de 

distinção trabalhado por Bourdieu. O autor entende que o gosto não é algo natural, ele é, de 

fato, naturalizado e serve como meio de distinção de uma classe em relação a outra. Ou seja, o 

gosto não é algo inato, mas sim – e talvez um dos principais – símbolo de poder, de 

identificação com os semelhantes e exclusão dos que não pertencem ao mesmo grupo. Em 

suma, é um código socialmente produzido capaz de identificar e diferenciar grupos:  

 

O gosto ou as preferências manifestadas através das práticas de consumo é, então, o 

produto dos condicionamentos associados a uma classe ou fração de classe. Tais 

preferências têm o poder de unir todos aqueles que são o produto de condições 

objetivas parecidas, distinguindo-os todavia de todos aqueles que, estando fora do 

campo socialmente instituído das semelhanças, propagam diferenças inevitáveis. O 

gosto, dirá Bourdieu, é a aversão, é a intolerância às preferências dos outros
476

. 

 

Ao longo da ―belle époque‖, vemos a elite trabalhando para reforçar formas 

importantes de diferenciação social e manutenção da distância entre os grupos, com a criação 

de espaços exclusivos para seu usufruto e até mesmo, os cinemas ―chics‖, voltados para um 

público mais seleto. 

Os filmes feitos por encomenda tinham essa caraterística de enaltecer os feitos das 

famílias da elite.  Os produtores de cinema recebiam a oferta de trabalho justamente para criar 

e perpetuar nas imagens do cinema a versão da história que o ―dono‖ do filme gostaria que 

fosse transmitida e, nesse período, a aparência era tudo. Nessa direção, o cinema foi utilizado 

para o fortalecimento da imagem que se desejava imortalizar. 

O ponto de partida não foi escolhido ao acaso. A família Prates, responsável por 

uma das importantes riquezas do Estado, tinha ligação com as atividades ligadas à 

equitação. O Conde de Prates foi o fundador e primeiro presidente da Sociedade 

Hípica Paulista, criada em 1911 por iniciativa de seu filho, Guilherme Prates, e 

outros amigos. A proximidade de Antonio Campos das famílias abastadas de São 

Paulo o leva por sua vez a registrar outros eventos ligados ao clube e à equitação, 

como O Concurso Hípico Realizado no Velódromo (1913) e Concurso Hípico no 

Posto Zootécnico Dr. Carlos Botelho (1913), exibidos no mesmo ano em que Caça 

chegou às telas 
477

. 
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O próprio espaço dos cinemas construídos e administrados pela elite na ―belle 

époque caipira‖ teria a função de diferenciá-lo dos demais cinemas da cidade em Ribeirão 

Preto. Já nas primeiras décadas do século XX, os Junqueira, assim como muitos cafeicultores, 

também diversificaram sua economia investindo em cinemas. Era de Luiz Junqueira duas das 

casas de cinema da cidade: o Bijou Theatre e o Paris Theatro. Entre os registros na coluna 

―Theatros e...”, os cinemas de Luiz Junqueira sempre mostravam propagandas de ―novidades 

de fitas, nunca repetidas e atualizadas‖
 478

.  

 Em janeiro de 1909, temos o registro da exibição de filmes como ―as importantes 

fitas ‗O crime da malla‘ e a ‗Serra de Santos‘, fitas estas com 700 metros e de grande 

sucesso‖, exibidas no Paris Theatro.  Esse cinema pertenceu a Luiz Junqueira, e durante todo 

o período de duração desse cine-teatro a ideia era dotá-lo de um requisito diferencial, e a 

imprensa, sobretudo o jornal A Cidade, estampava o discurso do elegante teatro voltado para 

a elite. 

PARIS THEATRE‖ 

Numerosas familias de nossa elite affluiram hontem ao Paris para apreciar as bellissimas fitas 

que foram alli exhibidas pela Empreza L. Junqueira & Cia. 

Hoje está annunciado outro bellissimo programma com as seguintes fitas: 

Berlin, Cabelleiro enamorado, tio para herdar, O rapto, Noite parisiense, Premio embaraçoso, 

O Sr. silva quer entrar na pandeza, A filha do contrabandista.479 

 

O hábito de isolar a população pobre e negra dos espaços considerados de elite não 

foi uma construção realizada somente pela elite carioca, como observou José Inácio de Melo 

Souza, em ―Imagens do passado‖, ao estudar a formação de um público de elite nos cinemas 

da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX.  

O costume da elite tanto do Rio, como de São Paulo, ou do interior de São Paulo era 

construir espaços exclusivos para seu usufruto, sem a mistura social, onde a distinção fosse 

realizada para que os pares pudessem consolidar aquilo que o historiador José Evaldo de 

Mello Doin chamou de ―arianismo econômico‖
480

, e a imprensa trabalhava intensamente a 

distinção nesses espaços. A estratégia era apresentar os cinemas mais frequentados  e ―atribuir 

um caráter educativo e científico ao novo invento a fim de torná-lo mais palatável ao gosto de 

uma burguesia a ser conquistada para o meio‖
481

.  

Através das notas de Luiz Junqueira constata-se que nas propagandas dos cinemas  a 

construção da distinção, do cineminha da elite estava sempre presente. Porém, o cinema não 
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foi utilizado apenas como ostentação, distinção e perpetuação das elites, serviu também para 

difundir uma imagem detratora das mesmas.   

Em Ribeirão Preto, a poderosa família Junqueira viveu o constrangimento de ser 

registrada, de ―maneira indireta‖, no filme que relatava atos corriqueiros dos poderosos da 

época, tais como os assassinatos sempre encobertos dos oponentes, fossem eles políticos ou 

afetivos. Um exemplo é o filme ―Crime de Cravinhos‖, que narra um crime, supostamente 

cometido a mando de Dona Iria Alves Ferreira, figura de destaque em Ribeirão Preto. Esta 

personagem era considerada ―a rainha do café‖ e pertencia a uma das famílias mais poderosas 

da cidade, a família Junqueira.  

O enredo do filme apresentava para essa elite ribeirão-pretana a perpetuação de uma 

memória que deveria ser esquecida, pois mostrava cenas grotescas de tortura e mutilação, a 

mando de uma pessoa que era considerada refinada, rica, polida e religiosa e que carregava os 

valores da tradição e distinção, símbolos tão caros à elite do poder. 

 

 

4.5.1 Da ostentação ao drama 

 

O cinema do período buscava inspiração no cotidiano para suas histórias. Em meio a 

tomadas da realidade e doses de fantasia, tivemos algumas produções emblemáticas que o 

cinema das duas primeiras décadas do século XX registrou e contou. O famoso Crime da 

Mala foi um deles. Trata-se da história de um crime ocorrido no centro de São Paulo, em 

1908, nas imediações da Rua Boa Vista. O enredo apresenta o guarda-livros Michel Traad 

que, apaixonado pela mulher de seu patrão, o industrial Eliot Farhat, dono da fábrica de 

calçados Syrie, resolve depois de assassiná-lo e esquartejá-lo, coloca-o dentro de uma mala, 

seguindo para Santos e lançando-o ao mar.
482

 

Ao se espalhar a notícia do crime e, devido à sua repercussão pela imprensa 

sensacionalista, os comerciantes de cinema entenderam que aquele acontecimento seria uma 

oportunidade para colher uma boa história para a produção de um filme. Os operadores de 

Marc Ferrez, de Labanca & Leal e fotógrafos da imprensa carioca vieram para São Paulo. 

Marc Ferrez, ao buscar imagens e conhecer a história do crime, produziu a fita ―A Mala 

Sinistra‖, exibida no Pathé e no Rio Branco, nos dias 2 e 4 de outubro de 1908, no Rio de 

Janeiro, com grande aceitação: 
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Cinematografo Rio Branco- O sensacional crime da mala, que tanto tem 

impressionado o espírito público, constitui o objeto de uma extensa fita que leva 

hoje este cinematografo em matinée e soirée. 

É um trabalho curioso e que demandou enorme sacrifício por parte da empresa, que  

teve de enviar operadores a São Paulo e Santos para fotografar com todas as 

minudências a reconstituição do nefasto crime. Os amantes do trágico vão ter 

ocasião de apreciar, em todos os seus detalhes, a horrorosa tragédia de São Paulo. (). 

 

Vicente de Paula Araújo, amparado nas fontes do período, detalha a composição do 

filme e descreve: ―a fita possuía metragem de 450 metros e 5 quadros com as seguintes 

temáticas: a compra da mala; o crime; à bordo;  na polícia; o remorso‖.
483

   

Outra fita com a mesma temática e título foi feita por Antonio Leal para a Photo-

Cinematografia Brasileira  e exibida no cinema Palace, a partir do dia 13 de outubro de 1908. Era 

um drama de 640 metros, com vinte e poucos quadros e uma apoteose colorida.
484

 O jornal A 

Gazeta de Noticias, do Rio de Janeiro, descreveu os números de quadros que compunham a fita e 

os lugares das tomadas de vista. Essa descrição ajudava a aguçar a curiosidade dos 

frequentadores de cinema: ―Esta fita se compõe de vinte e tantos quadros, entre os quais alguns 

naturais tomados em São Paulo, Santos, a bordo e no Rio...‖. 

Figueiredo Pimentel, redator da secção ―Binóculo‖, do jornal Gazeta de Notícias, 

escreve uma grande nota sobre o sucesso da produção de Antônio Leal:  

A Mala Sinistra, denominação dada por esta folha ao crime de Michel Traad, tem 

causado ruído. Hoje o cinema Palace exibe uma fita interessantíssima. É a reprodução 

exata do crime. O operador A. Leal foi a Santos e a São Paulo, esteve a bordo, em todos 

os lugares, em suma, onde se desenrolaram as terríveis cenas. Pode-se dizer que é uma 

fita verdadeira, d‘aprés-nature. 

A rua do Ouvidor, nas proximidades do largo de São Francisco, esteve ontem quase 

intransitável. Eram pessoas que queriam entrar no cinema Pálace. Exibia-se ali, pela 

primeira vez a Mala Sinistra, fita cinematográfica surpreendente, em que se revive, 

minuto por minuto, o celebre crime. Como dissemos, o operador A. Leal esteve em 

Santos, em São Paulo, a bordo, em todos os lugares onde os protagonistas do nefasto 

assassinato estiveram. Assim arranjou um fita admirável. É uma das mais empolgantes, 

mais bem feitas e desempenhadas que temos visto.
485

  

 

 

Francisco Serrador produziu sobre o mesmo episódio o filme chamado ―O Crime da 

Mala,‖ em 1908, com muito sucesso de público e podemos dizer que o gênero ―grandes 

assassinatos‖ foi o primeiro grande filão explorado pelos primeiros investidores do cinema 

nacional
486

. ―Os gêneros dramático e cômico em voga eram bastante variados. Predominaram 
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inicialmente os filmes que reconstituíam os crimes, crapulosos ou passionais, que 

impressionavam a imaginação popular‖
487

. 

 A produção de filmes nacionais abordando temáticas cotidianas, os chamados 

―filmes naturais‖, foi bastante comum durante o primeiro cinema e também no período 

silencioso. Ocorre que esses eventos envolvendo episódios violentos chamavam mais atenção. 

Um dos primeiros filmes a explorar essa temática foi Os Estranguladores, produzido em 1906, 

sobre um crime ocorrido no Rio de Janeiro e que alcançou a marca de 800 exibições em 

apenas dois meses. 

A mídia trabalhava intensificando esse fascínio, o que pode ser constatado pela 

grande concorrência nos cinemas que os exibiram, sendo o Crime da Mala (1908) um dos 

grandes sucessos do período, e que era baseado em fatos reais.  Tal história de horror, 

envolvendo um assassinato hediondo, voltou a ser contada pelo cinema no início da década de 

vinte.   

Quanto ao filme O crime de Cravinhos, foi elaborado pelos produtores e empresários 

de cinema Rossi & Carrari.  Mexeu com a expectativa do público devido à intensa 

repercussão na mídia, a ponto de incomodar os Junqueira. Pois desta vez o cinema, enquanto 

veículo midiático virou terror e drama para a tradicional família Junqueira, de Ribeirão Preto. 

Não trazia uma história para distrair a elite cafeeira e sim para contar um episódio que deveria 

ter sido arquivado. 

A história do crime de Cravinhos não envolvia um comerciante e imigrante das 

camadas médias, como foi o crime da mala de 1908, mas foi protagonizada por uma das 

principais famílias da cidade de Ribeirão Preto, envolvida em um bárbaro assassinato com 

requintes de crueldade, desfiguração da face da vítima, tortura e mutilação, com direito, pelo 

que consta nos documentos, da presença da mandante do crime na cena, a matrona da família 

Junqueira, Dona Iria, conhecida como a Rainha do Café e apontada como uma das 

personalidades mais ricas da cidade de Ribeirão Preto. 

A história da formação das cidades do interior paulista, nunca foi escrita em sua 

gênese sem um alto grau de violência. Em Ribeirão Preto, a violência esteve presente desde a 

formação do povoado, com episódios de mortes por disputas de terras e mesmo por desafetos 

variados. 

Vários são os episódios de desavenças e rixas que marcaram a história da cidade e 

geraram mortes. Os conflitos e a violência não chegaram com o café na região de Ribeirão 

Preto. Em 1866, quando se iniciava a construção da primitiva matriz e o então povoado 
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começava a ganhar forma, através da abertura das primeiras ruas, Manuel Fernandes do 

Nascimento, responsável por essa tarefa, foi morto por Manuel Felix de Campos, que agira a 

mando de Manuel Soares de Castilho e sua mulher, Antônia do Nazaré, prósperos negociantes 

da nascente vila. Estes se desentenderam com Fernandes por ele pretender abrir uma rua que 

atravessaria o quintal da propriedade onde residia o casal. Enquanto o assassino foi 

condenado à prisão perpétua, os mandantes, embora inicialmente presos, nem sequer foram a 

julgamento, sendo rapidamente libertados
488

.  

A postura da justiça, não punindo os mais ricos tornou-se uma prática muito comum 

nas cidades e não foram poucos os casos em que a imprensa de oposição auxiliava no 

fortalecimento da denúncia, mostrando que a força econômica falava mais alto e nada 

acontecia aos poderosos em termos do rigor da lei. É o que veremos já no início da década de 

XX, com o crime de Cravinhos. 

 

4.5.2 A Rainha do Café 

Iria Alves Junqueira era dona de um currículo enaltecido que envolvia mulher 

devotada à vida religiosa, mãe zelosa, ―mulher homem‖ capaz de administrar os negócios da 

família quando da morte de seu marido e criar os seis filhos sozinha.  Fazendeira que  

figurava como uma das mais ricas da região, aliás, a terceira pessoa mais rica da cidade. Entre 

os dez maiores negociantes por somatório de compras e vendas em Ribeirão Preto, nos anos 

de 1889-1930 em valores reais, tínhamos:  Francisco Schmidt 3.233:674$975, Arthur de 

Aguir Diederichsen 1.222:612$357, Iria Alves 734:054$000 , João Franco de Moraes Octávio 

617:182$987 , Domiciano Leite de Assis 526:334$466 , Antônio Silvério de Alvarenga 

483:029$577, Antonio Barboza Ferraz Júnior 477:066$248, Joaquim Ignácio da Costa 

416:663$826, Francisca Silveira do Val 377:641$184, Fernando Ferreira Leite 

366:148$346.
489
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  O status de sua figura rendeu a Iria Alves Ferreira direito à publicação de seu nome 

fora do país, na revista ilustrada Brazil Magazine
490

.  Figurou como a mais influente mulher 

da sociedade ribeirão-pretana, que lhe atribuiu o título de rainha do café, não só do Brasil,  

mas do mundo, já que, segundo a revista, devido à  grande produção de café naquela região, 

ela seria considerada a maior rainha do café do mundo. 

A senhora Dona Iria Alves é incontestavelmente a ‗Rainha do Café‘, no Estado de 

São Paulo, o que quer dizer em todo o Brasil e mesmo em todo o Universo; pois nos 

demais países em que se trabalha esta cultura, não existem propriedades cafeeiras  

tão importantes como as grandes fazendas de Ribeirão Preto.  

Nas margens do imponente rio Pardo, possui também a senhora Dona Iria uma outra 

vasta propriedade com seiscentos  alqueires de terras em matas virgens e nas quais já 

está iniciada uma bela lavoura cafeeira de cem mil pés e uma grande indústria 

pastoril com quinhentas cabeças do melhor e mais puro gado caracu, que pasta 

vigoroso e luzidio nas viçosas invernadas que margeiam o  grande rio. A indústria de 

laticínios e a criação, aí se desenvolvera de um modo prático e moderno e de acordo 

com a grande iniciativa da inteligente proprietária.‖.
.491 

 

Porém, por trás desse currículo fausto, encontraremos um ―coronel de saias", 

capaz de mandar matar, desfigurar e intimidar oponentes políticos e desafetos
492

. 

Nessa mesma direção veremos o procedimento de Dona Iria, influente personagem, 

envolvida no crime de Cravinhos.  

4.5.3 O crime 

O crime foi cometido em maio de 1920 a mando de dona Iria. A vítima foi 

encontrada com o corpo mutilado, língua e orelhas decepadas, arranhões em todo o corpo, 

além da desfiguração do rosto. Ou seja, um crime cometido com requintes de crueldade. 

A notícia se espalhou e os jornais da época noticiaram que na noite de 21 de maio, 

por volta das oito horas, todos os envolvidos se encontraram na sede da fazenda Pau Alto, de 

Dona Iria, onde, em um dos quartos, dormia um homem branco, de cabelos pretos, 

aparentando entre 25 e 30 anos. Foi no quarto, deitado em sua cama, que ele foi morto.  
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A ordem partiu de Alexandre Silva, administrador da fazenda, e foi prontamente 

atendida pelos comparsas, iniciando a agressão a José Leme Sant‘anna com um cabo de relha. 

A vítima foi trucidada com golpes de faca, machadinha e pancadas. Virgínio Bim, 

administrador da fazenda de uma das netas de Iria e dona Iria Alves Ferreira assistiram à cena 

da porta do quarto. Depois disso, os criminosos lavaram o cadáver, trocaram suas roupas e o 

transportaram para uma carroça, onde foi coberto com sacos velhos, capim e uma colcha. O 

veículo era conduzido por Justino de Oliveira, carroceiro que trabalhava e residia na própria 

fazenda Pau Alto. Alexandre Silva ordenou então que Justino, Serapião, José, Antônio e 

Praxedes arremessassem o corpo no rio Pardo e eles para lá seguiram, através de atalhos 

conhecidos pelo carroceiro. Ao chegarem no Espraiado, contudo, ―vendo que não poderiam 

alcançar o rio porque já era alta madrugada‖,  deliberaram deixar  ali mesmo o corpo, que 

mais tarde foi encontrado por dois carroceiros, quando retiravam lenha naquele lugar‖
493

. 

 Os jornais da época indicaram que, segundo os assassinos, todas as cenas da morte 

foram acompanhadas por Dona Iria, o que aumentou mais a repercussão do caso. Não muito 

diferente dos dias atuais, os periódicos, tanto de São Paulo quanto do interior, tinham colunas 

dedicadas aos crimes, o que gerava muita repercussão.  

Assim como o crime da Mala, o crime de Cravinhos causou um grande interesse 

social, uma vez que a senhora envolvida como mandante do crime era simplesmente uma das 

mais tradicionais e respeitadas senhoras da elite cafeeira. ―Mas não faltavam crimes 

empolgantes, descritos com detalhes e pormenores, ao lado de outros, tidos por mais comuns, 

contados em pequenas notas e que formavam a crônica diária da miséria humana‖
494

.                  

Como dissemos, a imprensa era fruto do mundo da mercadoria, que se intensificou quando da 

segunda revolução científica e tecnológica da segunda metade do século XIX. Era interessante 

para a imprensa ter produto para vender e ―as reportagens sensacionais sobre roubos 

espetaculares, assassinatos e outros acontecimentos do mundo policial atraíam o público 

leitor.‖
495

 Maria Rita Galvão, analisando o período verifica que: 

Outros empreendimentos culturais que, para a própria subsistência, precisavam estar 

bem sintonizados com o gosto e a sensibilidade da população, também se valiam da 

temática criminal em suas realizações. Não tardou, portanto, que o crime de 

Cravinhos transbordasse das páginas dos jornais para o teatro e o cinema. Rossi e 

Carrari, dois produtores cinematográficos de São Paulo, sempre atentos à bilheteria 

de seus filmes, trataram logo de rodar um posado sobre o caso, chamado de ―O 
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Crime de Cravinhos‖; e uma peça com o mesmo nome estreou nos palcos da 

capital
496

. 

 

Os filmes citados acima eram histórias que retratavam crimes cometidos no período 

e, assim como os periódicos, os filmes sobre crimes e violência rendiam uma boa audiência e 

o proprietário de cinema normalmente investia para ter em primeira mão essas novidades para 

diferenciar seus estabelecimentos dos outros existentes na cidade. Em se tratando do filme ―O 

crime de Cravinhos‖, mesmo na segunda década do século XX, o mandonismo e as antigas 

práticas de intimidação entram em cena, pois quando os Junqueira tomaram conhecimento de 

que alguns diretores de cinema da Capital haviam feito um filme sobre o crime e sobre as 

barbaridades que teriam sido cometidas naquele episódio, a mando daquela matriarca da 

família Junqueira, a família moveu contra eles uma grande ação judicial para proibir a 

veiculação do referido filme. ―Muitas vezes, em sua defesa, a fazendeira e seus partidários 

podiam se valer de métodos tradicionais, ao menos em sua região de influência, tanto que ―O 

Crime de Cravinhos‖, uma produção cinematográfica da São Paulo Natural Film, que 

percorria todo Estado de São Paulo com retumbante êxito em todas as praças em que foi 

exibido, tornou-se um dos mais vistos filmes da época
497

‖. 

O filme tinha como enredo o claro indício de que a culpada pelo assassinato e 

mandante do crime era Iria. A ficha técnica do filme
498

 mostra que o enredo era a 

reconstituição do chamado "crime da rainha do café", Dona Sinhá Junqueira, fazendeira de 

Ribeirão Preto, acusada de ter mandado assassinar o genro.  

A fita e os produtores do filme foram recebidos com muita truculência na cidade de 

Ribeirão Preto, mostrando que era preciso saber que se tratava de um ―coronel de saias‖
499

, 

protegida inclusive pelo governador do Estado: 

 

(...) ao chegar a Ribeirão Preto pelas mãos de José Carrari, não pôde ali ser 

projetado, pois o exibidor ambulante foi expulso da cidade e perseguido por um 

sobrinho de Iria, chegando a temer por sua vida. Talvez isso tenha aumentado a 

certeza que Arturo Carrari
500

, pai de José, e um dos cineastas que filmaram esse 

posado paulista, tinha sobre a culpabilidade de Iria; ele que conhecera os Junqueira 

de Ribeirão Preto quando trabalhara como fotógrafo na região, tendo tal família por 
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muito distinta, o que não lhe impedia de repetir sempre uma frase de Iria: ―Eu juro 

perante Nossa Senhora que não matei ninguém.‖  

Para logo a seguir completar: ―É claro que não matou só mandou matar como fazem 

todos os fazendeiros
501

‖. 

 

Aliás, tanto Gilberto Rossi quanto Arturo Carrari, produtores do filme Crime de 

Cravinhos, conheciam o mandonismo local. Ambos, antes de se mudarem para São Paulo e 

constituir sociedade, moraram no interior.  Rossi morou em Barretos e Arturo Carrari em 

Ribeirão Preto, cidade na qual exerceu a profissão de fotógrafo, trabalhando em muitos 

eventos da família Junqueira. 

Particularmente no episódio desta influente família compreendemos que os tão 

propalados ideais de atualização cultural e civilização de costumes tinham um limite e, este 

era não descortinar as práticas da tradicional elite. Ou seja, o cinema era bastante estimulado 

pela elite de Ribeirão Preto, desde que permanecesse na função de distrair e gerar riqueza aos 

investidores, mas distante de discutir e expor temáticas polêmicas, sobretudo que 

envolvessem os poderosos do café. 

Na cidade de São Paulo, a exibição do filme foi proibida duas vezes pela polícia, até 

que, finalmente, um ―habeas-corpus‖ impetrado a pedido de Rossi e Carrari garantiu a 

exibição. O filme foi anunciado nos jornais e nas ruas da cidade por uma banda de música, e, 

em poucos dias, mais de 25 mil pessoas compareceram aos cinemas para assisti-lo. Tamanho 

sucesso levou seus produtores a fazerem mais cinco cópias extras do ―posado para serem 

vendidas para aqueles que desejassem exibi-lo no interior. A empresa de cinema Rossi e 

Carrari com a liberação da fita e sucesso de público conseguiu um extraordinário êxito 

financeiro.
502

. 

Em termos de embate, tanto os produtores do filme saíram vitoriosos quando da 

liberação da exibição do mesmo, quanto a ―rainha do café‖, por ter sido absolvida, juntamente 

com todos os outros envolvidos no episódio. Em uma publicação da época, aparece a 

denúncia de quê a absolvição de Iria deveu-se ao conluio existente entre os coronéis e a 

política, uma vez que o governador de São Paulo, Washington Luís, para encerrar o caso, teria 

agilizado todo o poder judiciário para votar pela absolvição dos culpados. “Os 

desdobramentos do caso revelaram como era irrisório o grau de autonomia de que gozava a 
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burocracia estatal, em uma máquina pública que se confundia com o partido único dominante, 

controlado por uma reduzidíssima elite política‖
503

.   

Na mais perfeita combinação entre interesse público e privado, já que com isso 

Washington Luís fortalecia seu contato com Joaquim Cunha Diniz Junqueira, ―Quinzinho 

Cunha‖, chefe local do PRP em Ribeirão Preto e do qual Washington Luís recebeu apoio nas 

eleições para governador do Estado de São Paulo e ―que, caso bandeasse para o lado de seus 

rivais internos dentro do PRP, poderia lhe causar enormes dificuldades‖. A prática coronelista 

era colocada em ação como explica Victor Nunes Leal: 

uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder 

privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base 

representativa‖. Por isso mesmo, o ‗coronelismo‘ é sobretudo um compromisso, 

uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a 

decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. 

Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura 

agrária, que fornece a base de sustentação das manifestações de poder privado ainda 

tão visíveis o interior do Brasil.
504

 

 

 O filme O Crime de Cravinhos seria visto com terror por apresentar faces de práticas 

de mandonismo das figuras do poder e tais práticas deveriam ficar apagadas. Porém a força do 

cinema uma vez registrada a imagem e contada uma versão da história seria um componente 

da memória daquele evento, difícil de perecer.  

Ao contrário do exibicionismo do posado dos Penteados no seu lazer de elite e sua 

suposta caça à raposa, os Junqueira desejavam é que essa memória fosse esquecida. Em uma 

operação quase impossível, a menos que fossem queimadas todas as fitas do filme e todos os 

registros que envolvessem o posado, e isso não ocorreu, nos jornais que noticiaram o 

episódio, a atitude do público foi diferente: o filme Crime de Cravinhos foi um grande 

sucesso, lembrando em muito o episódio de censura ocorrido no filme Os Estranguladores, de 

1906, quando o delegado de polícia, Mariano de Medeiros, tentou impedir a exibição do filme 

no Cine Palace, e a tentativa de censurar a exibição do filme acabou por despertar mais a 

atenção dos espectadores, ―aumentando significativamente o interesse do público pela 

película 
505

. 
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4.6 Cinema e poder 

 

É também nos anos vinte que veremos, sobretudo em São Paulo, um particular uso 

do cinema pelos administradores públicos, com o período da ―cavação‖ e a produção de 

documentários.  Washington Luís, governador de São Paulo, fez uso das imagens obtidas pelo 

cinema no intuito de mostrar os feitos de seu governo e, deste feito teremos alguns filmes 

comprometidos com o discurso do progresso e da modernidade do Estado. 

A professora Maria Inez Borges Pinto, na leitura que faz da presença do cinema na 

cidade de São Paulo, identifica o processo da cavação, e o destaque à Gilberto Rossi, que com 

o apoio do então governador de São Paulo, Washington Luís, criou a Rossi Actualidades 

(1921-1933), produzindo imagens de encontros políticos, cenas das estradas de rodagem, 

solenidades locais e panoramas da cidade, reforçando a ligação desse tipo de filme com o 

poder oficial e com o ideal de modernização proposto durante o governo de Washington Luis. 

 

Deve ter sido merecedor de inveja entre os "cavadores", o trunfo conseguido por 

Gilberto Rossi ao obter apoio do então governador do estado de São Paulo, 

Washington Luis, que veio a garantir a regularidade e o vigor incomparáveis do 

Rossi Actualidades (1921-1933). O Rossi Actualidades  é projetado no programa de 

inauguração do importante Cine República em 1921, com cenas das "nossas estradas 

de rodagem" e aparição do governador em solenidades locais, além dos habituais 

panoramas de "nossas belezas naturais", com vistas do litoral. Foi também a Rossi 

Film quem recebeu da prefeitura a encomenda de uma série de filmes documentando 

as suas obras entre 1926 e 1929, emblema da pujança e dinamismo da urbanização 

de São Paulo, que podem hoje ser vistos reunidos sob o título Administração Pires 

do Rio, mas que foram certamente exibidos em partes, como cinejornal.
506

 

 

O termo ―cavadores‖, citado acima, refere-se à prática da cavação e, de acordo com a 

explicação de Luís Alberto Rocha Melo, o termo ―cavação‖ foi aplicado a uma parcela 

significativa da produção cinematográfica brasileira das três primeiras décadas do século XX. 

Tinha um caráter pejorativo, discriminatório e até policialesco. E muitas vezes era 

frequentemente usado por jornalistas e cineastas para definir quem deveria ser considerado 

digno de figurar na desejada ―indústria de cinema‖ no Brasil. 

O ato de  ―cavar‖, tratava-se antes de qualquer coisa, de conseguir a continuidade da 

produção, portanto, a continuidade da sobrevivência do próprio ― cavador‖,. Este, 

tanto poderia ser um cinegrafista, ou ainda, um professor em efêmeras escolas de 

cinema. Seus filmes quase sempre ―tirados do natural‖, abordavam, entre outros 

assuntos, visitas de vultos políticos, inauguração de fábricas e ferrovias, aspectos de 

alguma rica fazenda ou de uma cidade do interior, enterros, partidas de futebol, 

corridas de carro, curas medicinais e espirituais, festas populares, desfiles de 
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carnaval, chegadas de navio, exposições comemorativas, feiras agropecuárias, 

desfiles militares, viagens ao interior do país, inauguração de monumentos.
507

  

 

Os ―cavadores‖ podiam ser financiados pelo Estado para produzir cine jornais 

oficiosos, ou então por particulares, em geral pessoas ricas e influentes da elite rural ou 

urbana.  Nesse caso, os filmes serviam para valorizar o nome de alguma família, registrar os 

atos de algum político ou ressaltar as vantagens de alguma fábrica ou produto. 

Os filmes de cavação eram totalmente dependentes da elite financiadora, fosse ela 

ligada à indústria ou à agricultura, ocupante de cargos públicos ou dona de posses. 

Um instrumento importante para as propagandas de governo, os documentários 

foram utilizados para o fortalecimento da propaganda e do poder político, numa espécie de 

arquitetura do poder.  

Do ponto de vista técnico, a utilização dos filmes naturais, voltados a aspectos da 

natureza, da vida das elites nas fazendas ou nas cidades, constituía um risco, pois em muitas 

oportunidades podiam mostrar aquilo que deveria ser escondido, devido às condições técnicas 

de filmagem. 

Incorporar a produção documental ao espaço destinado ao culto da beleza, da cultura 

e do progresso não deixava de ser temerário aos olhos daqueles que somente viam 

defeitos nos chamados naturais. No entanto, essa incorporação indica da parte do 

governo uma aposta nas possibilidades de nossos cineastas realizarem o intento 

proposto 
508

 

 

A atmosfera de exibicionismo, busca de status e visibilidade fez com que a 

linguagem cinematográfica fosse cada vez mais utilizada nas propagandas dos governantes.  

Os chamados cine-álbuns, com imagens das cidades progressistas do Brasil foram 

muito utilizados assim como fizeram com as fotografias, para divulgar imagens ―fabricadas‖ 

das cidades e da sua elite
509

. Nesta nota do dia 10 de abril de 1920, fica nítida a apropriação 

da linguagem cinematográfica como potencial de propaganda estatal. 

   

A UTILIDADE DOS ―FILMS‖ 

O sr. Ministro do Exterior, acompanhado de sua exma. Consorte, esteve ha dias, no 

Cinema Parisiense, no Rio, onde assistiu á exhibição de uma série de films de 

propaganda do Brasil. 

O sr. Ministro, plenamente satisfeito, teve a opportunidade  de apreciar na branca 

téla as grandes bellezas naturaes, o maravilhoso progresso das cidades do interior do 

Brasil, notadamente das de São paulo, os grandes processos modernos de cultura 

utilisados especialmente pelos lavradores paulistas, a riqueza formidavel das nossas 

famosas fazendas, a prosperidade das varias regiões do nosso Estado, o alto poder da 

nossa vitalidade agricola e industrial. 
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Essa bellissima e assaz util exhibição foi feita, a fim de attender a um pedido do sr. 

Ministro do Exterior, que declarou a um jornalista que não pode existir um 

meio mais practico de propaganda do paiz do que o cinema. 
Identica impressão aqui tivemos quando o sr. Concessionario do ―Brasil Cine-

Album‖, no theatro Carlos Gomes, fez exhibir algumas pelliculas de propaganda dos 

municipios do Estado. Então, aqui mesmo, nestas columnas, manifestámos a nossa 

convicção de que o cinema seria dentro em breve utilisado na propaganda do 

Brasil no estrangeiro. 

É o que o sr. Ministro vai fazer
510

. 
 

O fato é que o governo republicano e as autoridades souberam aproveitar muito bem 

as possibilidades de projeção oferecidas pelo cinema, tanto em São Paulo como em Ribeirão 

Preto. O auge desse processo se intensificou com o Centenário da Exposição Nacional de 

1922, quando foi realizado um grande número de filmes documentais. 

Ocorrida entre 1922 e 1923 na cidade do Rio de Janeiro, a Exposição Internacional 

do Centenário da Independência do Brasil foi um evento idealizado pelo governo 

para mostrar ao mundo o grau de desenvolvimento do país no primeiro evento deste 

tipo feito depois da Primeira Guerra Mundial. O espaço urbano da então capital da 

República sofreu uma incisiva intervenção, que tinha como objetivo abrir avenidas e 

erigir pavilhões para receber os representantes de diferentes países. A comissão 

encarregada de organizar as comemorações recorreu, entre outras ações, ao cinema, 

meio de comunicação de massas que então se consolidava, com o intuito de 

colaborar neste trabalho de construção de uma imagem moderna do país diante da 

comunidade internacional
511

. 
 

A cidade se preparou antecipadamente para participar do evento com suntuosos 

recursos e a elaboração de um Álbum Ilustrado sobre as melhorias e modernidades da cidade, 

com muitas despesas voltadas para a urbanização e o embelezamento. 

O prefeito João Rodrigues Guião contratou a ―Empresa Cinematografica  

Independência  Film‖, de Menochio Del Picchia e Armando Pamplona, com a finalidade de 

realizar um filme que apresentasse a cidade na Exposição Nacional. O preço do filme foi 

16:000$000 e foi aprovado pela Câmara Municipal
512

. Na mais nítida apropriação das 

capacidades de alcance da linguagem cinematográfica a aposta era ampliar a propaganda da 

cidade e exaltar a capacidade de governo de Guião, que em breve seguiria para seu segundo 

mandato. Entre outras despesas, a descrição feita por Guião no Álbum Comemorativo do 

Primeiro Centenário da Independência, onde esclarece a finalidade do filme: 

Foi autorizada a prefeitura mandar tirar um film cinematográfico dos aspectos da 

cidade e de algumas fazendas, para ser exhibido durante a Exposição Nacional, e a 

fazer editar, para diculgação, um álbum descritivo da cidade e do município. Tendo 

sido executado o primeiro desses trabalhos pela ―Empresa Independência Film, 

esperamos ver concluída por todo este mez a edição do álbum. O film com 2000 mil 

metros custou a câmara 16:000$000. 
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Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 1923. 

João Rodrigues Guião
513

. 

 

Na mais perfeita combinação daquilo que Balandier
514

 chamaria de ―o poder em 

cena‖, onde ―as técnicas dramáticas não são usadas somente no teatro, mas também na 

direção da cidade‖, acrescento aqui as técnicas da imagem, do cinema que deveriam conduzir 

o olhar para a direção da cidade desejada pelos administradores. 

A utilização do filme como propaganda reforça a análise de que os filmes serviam 

para múltiplos usos e os cafeicultores sabiam do potencial de alcance das telas do cinema. 

Vicente de Paula Araújo, descreve uma sessão cinematográfica no teatro Cassino em São 

Paulo, no ano de 1910, com ―vistas‖ compostas exclusivamente por cenário agrícola: 

 

No dia 8 de agosto, o Sr. Luís Bueno de Miranda exibiu fitas agrícolas no teatro 

Cassino e a ―concorrência que afluiu ao alegre teatrinho foi numerosa e seleta. As 

fitas são nítidas e produziram magnífica impressão: A Caminho da fazenda de café, 

Uma lavoura Antiga de Café, Família de Colonos Africanos em uma Fazenda, Como 

se Planta Café, o Florescimento dos Cafeeiros, Colheita de Café e Preparo do 

terreiros, Lavagem e Secagem do Cafés, Embarque de café no Interior, A Ultima 

Geada em São Paulo e seu efeitos, Torrando, Pilando e Coando Café, etc.
515

 

 

A Companhia de Filmes de Rossi foi responsável por muitas encomendas na cidade 

de Ribeirão Preto, e também colheu imagens de paisagens de Franca para seus filmes. 

Considerando as decisivas atuações de Gilberto Rossi e Alberto Botelho na 

elaboração de filmes documentários, de acordo com o Censo Cinematográfico Brasileiro, foi 

encontrado o registro de pelo menos dois filmes da Rossi Filme sobre Ribeirão Preto na 

década de 20, além do Crime de Cravinhos.  

Na sinopse da Rossi Atualidades nº69, do ano de 1924, constava: ―sumário: Na terra 

de Itú - Paisagens de Pirapora- o Batalhão Hilário de Freitas- Aspectos da grande corrida 

automobilística ‗São Paulo-Ribeirão Preto‘- Inauguração da Exposição de estradas de 

rodagens‖ (10.10.1924)- ou ―Batalhão Hilário Freire‖ (12.10.1924)- ―Inauguração da 

exposição de Automóveis‖ (14.10.1924). Companhia produtora Rossi Filme
516

. 

Em outra ficha mostra Rossi Atualidades, nº 78, de 1925
517

, o filme é descrito como 

cine jornal, e da sinopse, entre outras descrições, consta: ―inauguração da ponte sobre o Rio 

Pardo-Ribeirão Preto, a formosa e opulenta princesa do oeste, acaba de se aproximar de 
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Brosdósqui, por meio de uma ponte no Rio Pardo...‖ A sinopse ainda fala da Santa Casa de 

Misericórdia de Pindamonhangaba, de automobilismo em São Paulo, dos esportes na 

Portuguesa, entre outros, seguindo a característica de enaltecimento dos feitos políticos, 

modas, e do aspecto dos processos de transformação urbana das cidades naquele período. 

Alberto Botelho rodou, no ano de 1921, pela Carioca Filmes, ―A Visita do SR. 

Epitácio Pessoa a Ribeirão Preto‖; em 1924 o curta - metragem  ―Visita da Missão Britânica 

as Usinas da CIA. Eletrometalúrgica de Ribeirão Preto‖
518

. 

No ano de 1922, a Independência Filme produz um filme sobre A Inauguração da 

Estrada de Rodagem São Paulo a Ribeirão Preto. No ano de 1925 temos o registro de outro 

filme, sobre a Companhia Eletrometalúrgica Brasileira. Tratava-se de um documentário 

―sobre as instalações da companhia Eletrometalúrgica Brasileira em Ribeirão Preto, São 

Paulo, apresentando desde a extração do minério nas minas da companhia, o seu transporte 

para a usina, depois o funcionamento dos fornos, até o aparecimento dos grandes blocos de 

gusa e finalmente as barras de aço
519

‖. 

O futebol, paixão que crescia entre os citadinos, não ficou  fora das lentes da câmera 

e, em 1920, foi filmado um curta-metragem de um ―Jogo de futebol entre C.A Paulistano e 

Comercial F.C de Ribeirão Preto, por ocasião da inauguração do Estádio de Ribeirão Preto, 

Estado de São Paulo‖. ―Três partes (...)  Os dois campeões nacionais na gigantesca luta 6000 

espectadores‖
520

.  Pelo que consta na ficha, não sabemos qual a empresa que produziu, mas, 

de certa maneira, esses filmes nos apresentam aquilo que foi produzido no período e uma 

dimensão dos filmes que eram vistos pelo público. 

Consta na descrição feita por Carlos Roberto Souza e Glênio Póvoas , sobre o 

levantamento que fizeram da  filmografia silenciosa preservada no acervo da Cinemateca 

Brasileira um filme sobre a cidade de Franca para o ano de 1922, feito pela Independência 

Film, com duração de dezesseis minutos e trinta segundos
521

. Não tivemos acesso para 

afirmarmos se tratar de uma fita com os mesmos propósitos do filme encomendado por Guião 

em Ribeirão Preto, porém pelo contexto sugere que provavelmente seria mais uma produção 

visando enaltecer as belezas das cidades cafeeiras. 

O fato é que o cinema além de sua inserção na sociabilidade foi utilizado nas 

relações politicas servindo como veículo de mensagens e ideologias em momentos oportunos. 
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 A sequência deste texto visa entender o comércio do cinema. Vamos mostrar a 

relação do maior empresário de entretenimento de Ribeirão Preto, Françoes Cassoulet com o 

coronel Francisco Schmidt, acentuando se tratar de uma prática corriqueira investir parte dos 

excedentes financeiros do café nos empreendimentos de entretenimento. 

Em seguida mapearemos quais foram os principais cinemas e a ampliação dos 

espaços de sociabilidade das cidades em estudo. 

   

 

 

4.7 Os homens do entretenimento das cidades do café- Cassoulet e Francisco Schmidt 

 

O processo de diversificação do lazer nas ―Cidades do Café‖ foi fruto do 

investimento de muitos homens enriquecidos com a cultura cafeeira, seguindo uma tendência 

observada em São Paulo e outros grandes centros, em que o enriquecimento com a lavoura 

propiciava um excedente que poderia ser direcionado para outras atividades. Observamos que 

o entretenimento foi uma dessas atividades.  

Neste momento, nossa preocupação é registrar a presença dos principais homens do 

entretenimento nas cidades do café. Pela dificuldade de documentação, priorizamos destacar a 

figura do imigrante francês Françoes Cassoulet (rei da noite) e o cafeicultor Francisco 

Schmidt (rei do café). Nossa leitura sugere uma ligação entre o dinheiro proveniente da 

cafeicultura e o do mundo do entretenimento, sem um aprofundamento na discussão da 

participação dos mesmos na organicidade dos empreendimentos
522

. 

O registro do nome dos cafeicultores consta nos negócios voltados para o lazer. A 

documentação de falência e registros mostra o envolvimento dos mesmos na abertura de 

cinemas, construções de teatros, rinques de patinação, cassinos, entre outros, apontados 

sistematicamente na imprensa do período. Acreditamos importante esse consórcio entre 

cafeicultores e empreendedores de lazer que pode, inclusive, auxiliar em futuros estudos que 

liguem a economia com o entretenimento. 
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Preocupado em entender a saga do café, a modernidade e o ―capitalismo bucaneiro‖ 

no contexto da Primeira República, Doin recorre à economia, apontando o café como 

principal elemento responsável pela modernização e modernidade dos núcleos produtores 

espalhados pelas terras paulistas, onde estavam inseridas as duas cidades em estudo: Franca e 

Ribeirão Preto. 

Reportando-se a Wilson Cano
523

, Doin explica que o comportamento cíclico do 

processo de expansão do café possibilitou o investimento de parte dos lucros do complexo 

cafeeiro na produção industrial, tornando- o um elemento indutor fundamental na criação de 

uma dinâmica favorável à industrialização e à modernização da economia
524

, acentuando o 

caráter urbano da elite cafeeira: 

A Primeira República, continuando a tendência que já se evidenciava no Império, 

contemplará o surgimento, ainda que inicialmente esparso e embrionário, de 

indústrias que se beneficiaram do financiamento do excedente de lucros do 

complexo cafeeiro, de uma parcela da massa imigrante, do know how trazido por 

esse naco de imigrantes que se fixaram nos centros urbanos, da crescente proteção 

alfandegária e da reserva de mercado criada pela situação de guerra no período de 

1914-18, ou seja, como já se sabia e se dizia com o cenho franzido e ar solene: o 

café dava para tudo.
525

 

 

Nas cidades do café foi possível observar os investimentos cafeeiros em pequenas 

atividades urbanas. Entre estas, destacamos os teatros e cinemas da belle époque caipira, onde 

o investimento, além de render uma soma considerável de lucro, dava notabilidade aos 

investidores, destacando-os do conjunto da elite tradicional. 

O coronel Francisco Schmidt foi uma dessas personalidades. Este imigrante alemão  

chegou a Ribeirão Preto no final da década de 1880 e logo comprou, por meio de empréstimos 

financeiros realizados junto a Theodore Wille & Co.
 526

., a fazenda Monte Alegre, em 1890, 

propriedade então do coronel Arthur Diederichsen, homem que mantinha laços de afinidade 

com aquela rede de banqueiros alemães chefiadas por Wille
527

. 

 Enriquecido no―coffee business‖,
528

 o coronel Francisco Schmidt destacou-se em 

relação aos outros coronéis e se tornou o homem mais rico da cidade. Devido ao volume de 
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arrobas de café produzidas em suas propriedades e sua influência na área política, levou 

maquinário moderno e muitos benefícios para suas propriedades rurais. 

 Dono de uma vastidão de propriedades, maior exportador de café do país, Schmidt 

foi agraciado com o epíteto de Rei do Café. Na área urbana foi um dos maiores 

empreendedores das melhorias da cidade, além de vereador e presidente da Câmara. Entre os 

destaques de seus investimentos estão: a construção do Teatro Carlos Gomes; a rede de 

esgotos, em 1900, a participação na Empresa Força e Luz da cidade, a manutenção de alguns 

bancos, a construção do Ginásio do Estado, além de sua participação como acionista na 

abertura de diversos cinemas.  

 

Imagem 14: Propaganda do Cassino Antartica. 

Fonte: A Cidade 1916 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

Grande parte dos cinemas abertos por Françoes Cassoulet também tiveram o 

investimento do coronel Francisco Schmidt. Era o rural dinamizando a modernização urbana e 

as áreas de entretenimento
529

. 

Coronéis da estirpe de Francisco Schmidt também transitavam pelas fazendas e ruas 

da cidade com os novos hábitos e modismos da vida moderna. Como exemplo, a 

substituição do velho ranço caipira do interior pela nova moda do fraque e do 

chapéu-de palha demonstrava a supremacia do gestual do homem da Belle Époque, 
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que se caracterizava ainda pelo relacionamento polido e cosmopolita com que os 

ricaços coronéis e sua nobreza doutoral deveriam aparentar na sociedade 

ribeirãopretana.
530

 

 

Interessa- nos registrar a ligação entre o coronel Francisco Schmidt e o empresário da 

noite, Françoes Cassoulet, fortalecendo a tese de que a sociabilidade urbana no mundo do 

entretenimento teve forte ligação com o dinheiro da cafeicultura. 

Cassoulet, personagem da Ribeirão Preto de ―fin-de-siècle‖, escreveu umas das mais 

instigantes histórias do comércio de cultura, das distrações e divertimentos na cidade. 

Comandou o cenário cultural de Ribeirão Preto por mais de duas décadas, foi um dos grandes 

responsáveis pela introdução de companhias lírico-dramáticas como Ermete Noveli, Clara 

Della Guardia, Clara Weiss, Zanconi, entre outras531. Chegando a ser considerado o ―rei da 

noite‖, ergueu seus cassinos e cinemas com o apoio de muitos acionistas, em sua maioria 

coronéis ligados ao café, sendo Francisco Schmidt  o mais rico dentre eles. 

Cassoulet foi o mais importante personagem do mundo boêmio da região. 

Misterioso até no nome começou a vida como garçon. Em 1894 desembarcou na 

velha estação do Barracão e logo tornou-se proprietário do Bar Eldorado, mais tarde 

transformado em Cassino Eldorado. Quartel General do entreteneur( sócio de 

Francisco Schmidt e de outros potentados em diversos empreendimentos, dono de 

vários cinematógrafos ), o Cassino Antartica era o centro da vida noturna da Petit 

Paris.
532

 

 

Junto ao conjunto de transformações pela qual passava o Brasil no fim do século 

XIX, a chegada de Cassoulet em Ribeirão Preto coincide com o período em que a presença do 

imigrante como um trabalhador livre e assalariado, ou semi-assalariado, provocou 

transformações relativas ao início da profissionalização e mercantilização paulatina do 

lazer
533

·. 

Como nos lembrou Silva, antes da atuação de Cassoulet como rei da noite na cidade 

de Ribeirão, já havia ali uma vida cultural ainda que incipiente. É preciso analisar pois, todo o 

contexto social que estava em curso naquela cidade de fins do século XIX, fortemente 

marcada pelo que se pode chamar de ―urbanização da vida social‖- um processo que trazia 

além do rei da noite, todo um conjunto de fatores que iam desde a imigração europeia, a 

migração campo-cidade, o surgimento de uma burguesia rural-urbana e de um segmento de 
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trabalhadores livres, a influência cultural europeia e o desenvolvimento estrutural da cidade 

no tocante ao calçamento de ruas, transportes, segurança e iluminação pública
534

. 

O conjunto dos fatores citados auxiliou no desenvolvimento das atividades de 

entretenimento não só de Ribeirão Preto, mas de grande parte das cidades que, envolvidas 

com a economia cafeeira, vivenciavam as transformações nas formas de lazer rural-familiar, 

público-privado, dos entretenimentos diurnos para os entretenimentos noturnos
535

, bem como 

o contato com as grandes companhias de teatro e de cinematógrafos que chegavam nessas 

localidades para mostrar as últimas atividades do teatro de ―vaudevilles‖, ou as últimas fitas 

lançadas nos grandes centros do país. 

 

4.7.1 A importância do Cassino Eldorado 

O estabelecimento Eldorado, adquirido por Cassoulet ainda na década de noventa do 

século XIX, foi transformado de bar em cassino
536

.  Um misto de casa de jogos, de 

espetáculos e do comércio refinado das coisas do sexo, o cassino era famoso pelas suas 

coristas francesas e polacas, trazidas pelo aventureiro francês e desembarcadas na Estação em 

grande estilo, com banda de música e desfile pelas principais ruas da cidade
537

. 

Localizado na Rua São Sebastião, entre os números 13 e 15, em confluência com  a 

Rua Amador Bueno, entre os números 54 e 56, este estabelecimento unia várias funções, e 

reconfigurava  a vida pacata que a cidade possuía em relação ao lazer noturno. Os espetáculos 

eram variados, com números de Can Can, apresentações de dançarinas seminuas, bailes 

carnavalescos, orquestras, óperas, palestras, companhias teatrais e companhias de 

cinematógrafo. O contato com essas novidades seguia alterando significativamente a 

sociabilidade.  Ainda hoje, as fotografias das dançarinas do Cassino Eldorado e do Cassino 

Antárctica causam espanto e fascínio pela ousadia e beleza
538

. 

A fama de casa de prostituição adquirida pelo cassino Eldorado afugentava as 

famílias das apresentações teatrais e de cinema, mesmo com as constantes campanhas de 

Cassoulet promovendo sessões familiares e divulgando notas na imprensa. 
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Marcada pelo moralismo e os chamados ―bons costumes‖, a prostituição causava 

repúdio na cidade. Em nota publicada em 17 de setembro de 1916, intitulada ―Pelos bons 

costumes‖, a imprensa deixava explícito todo esse repúdio contra os estabelecimentos de 

algumas mulheres de vida fácil: 

PELOS BONS COSTUMES 

A propósito de uma reclamação que ha dias fizemos por esta folha em que 

envolviamos o nome de algumas mulheres de vida fácil, residentes á Rua Americo 

Brasiliense, em frente á Cathedral, o sr. Francisco Orlando, estabelecido à rua José 

Bonifácio, veio dizer-nos que nas proximidades de sua residencia habitam algumas 

decahidas que não guardam o recato exigido pela moralidade publica. 

Por muito que deploremos a sorte dessas infelizes e sem o proposito de lhes mover a 

mais leve perseguição, não podemos deixar de chamar a attençãopara este e para 

outros casos semelhantes da digna auctoridade policial, a fim de que a corrupção e 

os maus costumes fiquem adstrictos ao circulo minimo em que podem ser 

tolerados
539

. 

 

Cassoulet administrou o Cassino Eldorado até o ano de 1916, juntamente com o 

Cassino Antártica, além de inúmeros cinemas que abriu na cidade por meio da Empresa 

Françoes Cassoulet. Conhecido pelo talento como agenciador de artistas, sabia usar seu 

―marketing‖ para promover negócios. A vinda das coristas para o cotidiano da sociedade 

cafeeira, com os epítetos de polacas, francesas, entre outros atributos que as ligavam ao 

mundo europeu, causava grande furor e a ―coronelada‖ ficava eufórica em desfrutar dessa 

experiência.  

Em um interessante trabalho sobre o mundo dos cabarés, Margareth Rago destaca as 

atitudes mencionadas:  

Relacionar-se com a prostituta estrangeira, mulher experiente e desconhecida, 

satisfazia a expectativa burguesa de se ver introduzida nos hábitos sexuais 

avançados das sociedades modernas. Fazendeiros e coronéis não mediam esforços 

para tanto. Através do mundo da prostituição acreditava-se entrar no compasso da 

História, absorvendo e consumindo práticas e mercadorias europeias, profundamente 

mitificadas.
540

 

As atividades de Cassoulet eram muito prestigiadas, sobretudo a vinda de artistas 

para trabalhar no Cassino. A chegada das coristas para encantar o público frequentador de 

seus estabelecimentos era bem noticiada e, muitas vezes, o rei da noite promovia desfiles em 

carro aberto para mostrar as novidades pela cidade. Quanto mais destaque para a origem 

europeia das moças, maior a expectativa e ―as enchentes‖ de espectadores eram certas. 

CASINO ANTARCTICA 
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Estão trabalhando actualmente nesta casa 18 artistas de real merecimento. E dahi as 

enchentes que o Cassoulet registra todas as noites. Para sabbado estão annunciadas 

mais quatro estréas.
541

 

 

Figura bastante mencionada nos trabalhos desenvolvidos sobre a cultura em Ribeirão 

Preto, Cassoulet
542

 foi tema de uma dissertação de mestrado que analisa sua trajetória 

enquanto rei da noite em Ribeirão Preto e sua atividade de empresário, destacando o 

agenciamento de coristas para os Cassinos Eldorado e Antártica. 

Imagem 15: Corista do Cassino Antartica 

Fonte: Revista fotóptica. Fotógrafo: Salim Aissum 

 

Esta foto de uma corista do Cassino Antártica, de 1927, nos dá uma ideia do perfil das coristas do 

famoso cassino que agitou a vida cultural da Belle Époque na região da Alta Mogyana. 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 
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O trabalho biográfico sobre Cassoulet desenvolvido por Benedita Luiza da Silva 

acompanha a trajetória das coristas e se preocupa em entender o comércio da prostituição 

desenvolvido pelo empresário, o que não é o objetivo de nosso trabalho. Utilizaremos a 

investigação sobre este empresário, prioritariamente, para pensar o entretenimento e a relação 

com a exibição do cinema em Ribeirão Preto. 

As casas administradas por Cassoulet, no caso os Cassinos Eldorado e Antártica, 

provocaram um impacto intenso nos costumes da época. Além dos cassinos, Cassoulet foi 

responsável pela administração do Theatro Carlos Gomes e por um conjunto de cinemas que 

começou a ser aberto a partir de 1906 na cidade de Ribeirão Preto. Foi proprietário do Paris 

Theare, do Cine Bijou-Theatre, do Cine Rio Branco, do Cine Cassino e, por meio da Empresa 

F.Cassoulet, exibia filmes também em outros estabelecimentos da cidade. Por um período, 

estabeleceu exclusividade na exibição de fitas da Companhia Cinematográfica Brasileira, de 

propriedade do espanhol Francisco Serrador. 

No período estudado, os cinemas oscilavam constantemente de donos. Em 1913, 

Cassoulet era novamente proprietário do Paris Theatre, do Ideal Rink, do Eldorado, do 

Cinema Rio Branco e arrendatário do Theatro Carlos Gomes, cujo presidente era o Coronel 

Francisco Schmidt
543

 . 

Pesquisando a prática de investimento do setor cafeeiro nas áreas culturais, Moraes 

observou que, no processo de expansão do segmento cultural em São Paulo, no período da 

Belle Èpoque, os cafeicultores tiveram uma presença fundamental: 

(...) no plano econômico, viu- se que o café sempre esteve interessado no segmento 

das casas comerciais e que o setor sempre esteve articulado ao complexo. Na 

década de 1900, esta articulação deu-se principalmente através da renda 

imobiliária cobrada pelos cafeicultores proprietários de casas arrendadas a 

empresários de entretenimento. Na década seguinte, com o crescimento das 

empresas, percebeu-se que os grandes capitais cafeeiros participaram da 

composição acionária de firmas do setor, atraídos pelo grande dinamismo e 

pelas elevadas taxas de retorno do investimento. À maneira do que observou nos 

demais ramos da indústria, parece que o surgimento do segmento cultural de 

entretenimento paulistano esteve muito ligado à figura dos imigrantes importadores 

médios, cabendo ao grande capital cafeeiro o papel de fonte de recursos para 

expansão do setor
544

. 

 

A observação de Moraes vale para a cidade de São Paulo e tem igual relevância para 

as cidades do café, o que pode ser constatado através dos documentos de falência da empresa 

de Aristides Motta, e da empresa de Françoes Cassoulet.  Um grupo de acionistas, sobretudo 
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oriundos da cafeicultura, figurava na lista de investidores e requeria do exibidor falido os 

investimentos alocados nas empresas de cinema. 

 

Imagem 16: Livro de apontamento de contas de aluguel de Francisco Cassoulet. 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 

Apontamentos de dividendos de Francisco Cassoulet em relação ao coronel Francisco Schmidt. É 

possível verificar a ligação de Cassoulet com o rei do café,   apontando que se tratava de aluguel em 

atraso. Arquivo Público do Forum de Ribeirão Preto, 1º Ofício, pasta 197. 
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A relação dos homens do poder com o cinema foi também estudada por Rafael Freire 

em Niterói, verificando que nos primeiros anos de existência de salas fixas a mudança de 

proprietários foi rápida e constante, constituindo-se em geral de capitalistas locais, capitães e 

coronéis, pequenos exibidores estabelecidos no Rio de Janeiro ou empresários teatrais
545

. 

A possibilidade de investimento nos empreendimentos de lazer foi aberta às pessoas 

mais simples de outros setores do comércio. Ao longo do trabalho percebemos pessoas das 

mais variadas áreas investindo no setor de entretenimentos, como no caso de Aristides Motta 

e José Pires - ambos trabalhavam com fotografia e começaram a investir na produção de 

filmes. Podemos citar o maestro Baccaro que de maestro passou de gerente-proprietário do 

Eldorado Paulista. Evaristo Silva, um comerciante de gênero alimentício, proprietário da casa 

mineira, torna-se gerente proprietário do cine Politheama e depois do cine Ideal. José 

Magalhães de Castro, vendia assinaturas de espetáculos, na charutaria do irmão a Charutaria 

Castro
546

. Esses e tantos outros casos demonstram que a atividade do entretenimento não era 

exclusiva só dos mais enriquecidos neste período. O próprio Cassoulet, que chegou a 

comandar variadas casas de entretenimento, trabalhava anteriormente como garçom, montou a 

Empreza Cassoulet, difundindo padrões estéticos, fornecendo por meio de seus artistas e de 

filmes modelos de comportamento, modas de vestuário, repertório musical e a ampliação das 

salas de cinema. 

A capitalização do lazer por intermédio destas empresas chama a atenção 

constituindo em fator marcante para o período, influindo em setores que iam da dança, teatro, 

música e cinema. 

 

 

 

4.7.2 Cassoulet e a cena cultural 

A inauguração do Cassino Antarctica, em 1914, foi noticiada com toda pompa pela 

imprensa da cidade, atribuindo à figura de Cassoulet os maiores e melhores elogios, segundo 

a imprensa: ―o que virá a tornar o Cassino o ponto predilecto da nossa ‗jeunésse doré‘‖. 

 

 CASSINO ANTARCTICA 

 

Foi inaugurada hontem, ás 15 horas, esta nova casa de diversões. 
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A sua construcção elegante, com as necessarias condições accusticas, arejada, como 

requer o nosso clima, foi executada com rapidez e a capricho pela administração da 

Companhia Antarctica... 

O hall, palco e demais dependencias formam um todo harmonioso pelo cunho 

artistico que imprimiram às suas decorações, o que virá a tornar o Cassino o ponto 

predilecto da nossa jounéssedoré. 

O seu activoempresariosr.Cassoulet, nos innumeros habitués que compareceram á 

inauguração, attendendo ao seu gentil convite, offereceuchops Antarctica em 

profusão e sandwichs. 

Foram tiradas várias chapas photographicas da troupe de artistas e da platéa. 

Á noite realisou-se o espectaculo de estréa, com brilhante concorrencia, agradando 

francamente os numeros escolhidos e as diversas artistas que nelle tomaram parte. 

A Companhia Antarctica e ao infatigável Cassoulet almejamos muitas 

prosperidades
547

. 

  

A atuação da Companhia Antártica de cervejas e refrigerantes, no setor de 

entretenimento foi verificada na cidade de São Paulo em seus investimentos no teatro 

Colombo e no Polytheama. O interesse no setor se explica, pois associado aos espetáculos 

estava a venda e o consumo de bebidas nos bares dos teatros, algo bastante comum até os 

anos de 1910. Dominada por acionistas ligados à cafeicultura, notadamente o conde Astrúbal 

do Nascimento já se evidenciava a aproximação entre os capitais cafeeiros e as casas de 

entretenimento
548

. Logo, não foi à toa os investimentos da cervejaria nas áreas de 

entretenimento da cidade mais próspera da Alta Mogiana, o objetivo era a possibilidade de um 

bom retorno econômico. 

Os Cassinos, teatros e cinemas concorriam para a expansão dos espaços de 

sociabilidade da cidade. Figura conhecida e querida na imprensa da cidade, o rei da noite  não 

perdia a oportunidade de comemorar o aniversário de sua terra natal, a França.  A imprensa, 

que mantinha estreita ligação com o mundo de entretenimento de Cassoulet, acompanhava os 

festejos. Para o ano 1916, o jornal A Cidade destaca a ligação entre o empresário da noite e a 

imprensa da cidade: 

14 DE JULHO 

Passa-se hoje a gloriosa data universal de 14 de Julho que relembra a queda da 

Bastilha na França e o inicio de uma era de liberdade e confraternização dos povos. 

Commemorando tão grande data, a banda musical ―Filhos de Euterpe‖ realisará á 

tarde um concerto no jardim publico e o commercio não se abrirá todo o dia.Ainda 

sobre a data, o dr.Wanderico Pereira, lente do Gymnasio do Estado, fez hontem uma 

brilhante prelecção perante os alumnos diversos lentes do mesmo establecimento. 

Pelo mesmo motivo o maestro Baccaro, empresario do Eldorado, offerecerá hoje um 

banquete aos seus amigos no confortavel restaurante da mesma casa de diversões. 

O sr. Francisco Cassoulet, como nos annos anteriores, também festejará a data, 

cumprimentando as autoridades e a imprensa acompanhado de uma banda de 

musica.
549
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A cena cultural de Ribeirão Preto segue com a sua Empresa Françoes Cassoulet que, 

em busca de um público mais sofisticado, institui a Soirée Ultra Chic. Além de administrador 

de cinemas, a atuação de Cassoulet como exibidor ficou marcada nesta nota de 11 de janeiro 

de 1917, que mostra a exibição de filmes em dois cinemas simultaneamente: o Paris e o 

Polytheama.  A empresa do exibidor apresentava para o público os sucessos da distribuidora 

americana Fox. É interessante observar como a nota refere-se à Fox, intitulando-a ―querida 

fabrica de moda Fox – Film”, reforçando, com isso, o domínio americano no mercado de 

exibição. 

PARIS E POLYTHEAMA/   

EMPRESA F. CASSOULET - Gerente A. Tescano 

5. Feira, 11 de janeiro de 1917/  Soirée Ultra Chic. 

E dedicada às exmasFamilias Ribeirão Pretanas com a exhibição do seguinte film da 

querida fabrica de moda Fox - Film. AMOR DE PERDIÇÃO. 

Emocionante drama em 10 partes, extrahidos do celebre romance do 

escriptorfrancez EMILIO ZOLA 

A EMPREZA GARANTE O SUCESSO DESTE FILM 

Protagonista: Violeta Horner 

Direcção de William Fox
550

. 

 

 

A nota refere-se à chegada da Fox americana como uma novidade a ser reverenciada. 

Sklar tem uma definição interessante para o crescente domínio hollywoodiano: 

 

No princípio quando se falava em fitas de cinemas norte-americanas, já se começava 

a usar o nome Hollywood para descrever um lugar, uma gente e, como disseram 

muitos com o passar dos anos, um estado de espírito
551

. 

 

Assim como ocorreu com a cultura francesa no fim do século XIX e no início do 

século XX, quando o que fosse francês era considerado moderno, civilizado e digno para uma 

nação, paulatinamente, a cultura americana começava a influenciar a cultura brasileira e o 

cinema foi um importante veículo desse processo. A moda do momento era ver as fitas dos 

estúdios americanos e os exibidores da cidade tinham que correr para darem conta de trazer 

para seus cinemas a projeção dessas vistas. 

Ao passo que o cinema americano crescia em sua influência no país, a dificuldade 

financeira de alguns exibidores também aumentava na busca por atualização e pela 

necessidade de se sobressair aos concorrentes. 

Cassoulet começou a ter grandes dificuldades financeiras para manter sua forte 

inserção e domínio no entretenimento da cidade de Ribeirão Preto. Assim, tomou a iniciativa 

de se unir a um de seus concorrentes na cidade, o Maestro Baccaro, a fim de fortalecer a casa 
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de diversão que lhe restava, o Cassino Antártica. A perspectiva da aliança era criar forças 

para, de acordo com a nota publicada, ―resistir através dos tempos contra todas as evoluções 

sociaes.‖. 

Acreditamos que a expressão ―unir forças‖ faz referência aos concorrentes da cidade, 

pois, nesse momento, havia muitos cinemas que concorriam entre si, fora a constante vinda de 

Companhias que se apresentavam em outros estabelecimentos, o que gerava uma séria 

concorrência que precisava ser superada com bons artistas e novidades nos cinemas da época. 

A imprensa mais uma vez se faz presente para divulgar essa aliança, e publica a nota 

intitulada ―Paz e Amor‖, a união entre os dois exibidores seria regada com champanhe e, 

seguindo os ritos dos estabelecimentos, a nota alertava que ―a cerimonia terá um caracter 

solemne e, independente de convite será permittido o ingresso a todas as pessoas que se 

apresentarem decentemente trajadas‖: 

PAZ E AMOR 

A semelhança do que em tempo fizeram a Antarctica Paulista e a Cia Cervejaria 

Paulista, também o sr. Francisco Cassoulet e Maestro Baccaro, proprietários 

respectivamente do Casino e Eldorado, iniciarão hoje uma nova phase de paz e 

amor, que ficará cimentada por uma alliançaoffensiva e defensiva, para que aquellas 

duas praças fortes possam resistir através dos tempos contra todas as evoluções 

sociaes. 

A assignatura do pacto fundamental terá logar hoje ás 2 horas da tarde, falando ao 

champagne um verboso orador que dissertará sobre o thema ―paz e amor‖. 

A cerimonia terá um caractersolemne e, independente de convite será permittido o 

ingresso a todas as pessoas que se apresentarem decentemente trajadas 

Aos dois conhecidos empresários theatraes agradecemos o convite que pessoalmente 

vieram fazer a esta redacção.
552

 

 

A época da discórdia entre os dois empresários do lazer tinha relação com o fato do 

Maestro Baccaro ter substituído Cassoulet na administração do Eldorado que, como vimos, 

fora um edifício administrado pelo rei da noite por muitos anos, gerando um certo desafeto 

entre esses dois empreendedores. 

Esse acordo entre Baccaro e Cassoulet permitiu que ambos ficassem sócios do 

Eldorado, terminando assim as rivalidades entre o Eldorado e o Cassino Antártica, que 

exploravam a mesma atividade
553

. 

A criação de notícias de figuras públicas envolvidas com intrigas e fofocas gerava 

audiência certa. O jornal A Cidade teve de publicar um comunicado feito por Cassoulet sobre 

a suposta intriga entre ele e o empresário Evaristo Silva, fato que teria sido alimentado nas 

publicações do próprio jornal. Foi interessante a ―saída delicada‖ da nota do jornal, dizendo-

se imparcial em suas publicações e desmentindo que seria aquele jornal a alimentar essa 
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prática nociva. A nota afirma ainda que existia rivalidade entre os dois empresários devido 

aos constantes melhoramentos que ambas as empresas estavam fazendo em seus teatros, na 

perspectiva de atrair o público: 

PELOS THEATROS 

Da empresa Cassoulet-Motta recebemos uma amável carta em que nos pede a 

rectificação da parte da nossa nota de hontem na qual referindo-nos aos 

actuaesespectaculosaffirmamos haver rivalidades entre as empresas Cassoulet-Motta 

e Evaristo Silva.  

Não o fazemos porque quanto a rivalidade existe e a prova d‟esse facto é que 

ambas as empresas melhoraram ou tentam melhorar todos os dias os 

attractivos dos seus theatros. 

Acresce ainda que desejamos continuar a manter a imparcialidade que até agora tem 

sido a norma de proceder da ―A Cidade‖ em todos os assumptos que tem tratado e 

não queremos submeter as nossas opiniões á censura de quem quer que seja.
554

. 

 

 O que fica nítido é o espírito de competição que se fez presente entre os 

administradores de cinema. A disputa era constante para divulgar as melhorias nas casas de 

espetáculo e atrair um bom público.  

O rei da noite, com seu tino empreendedor, seguiu investindo em melhorias; os 

cinemas sob sua administração traziam muitas novidades cinematográficas e atraíam um 

amplo público. Notamos que mesmo em 1917 as sessões de cinema eram seguidas de 

espetáculos variados. 

  PELOS THEATROS 

 

(..) a empresa Cassoulet effectuará no elegante Paris Theatre,um encantador festival. 

Na primeira parte será exhibido o magnifico film ―A mulher do doutor‖, mimoso 

trabalho de cinematographia. 

A segunda parte será constituída de um acto variado. 

A sala de espera do Paris será magnificamente adornada pela Casa Flora, desta 

praça. 

Enfim, vai ser um attrahente festival
555

. 
 

Na tentativa de se reerguer da crise, Cassoulet investe em mais um cinema, agora o 

Cinema Cassino, com uma programação vinculada à família, fato que ficou destacado na nota 

do jornal. As sessões de cinema seriam acompanhadas da orquestra do maestro Giovanni 

Gemme e com programas variados: 

CINEMA CASINO 

Conforme noticiamos hontemes‘ta marcada para amanhã, ás 19 horas a inauguração 

do cinema Casino, sob a direcção da empresa Cassoulet. 

Para essa inauguração, a referida empreza está confeccionando um programma farto 

em attractivos. 

As ―soirées”cinematographicas será exclusivamente familiares, tudo o concurso 

da excellenteorchestra ao maestro Giovanni Gemme. 

Além dos mais grandiosos films serão exhibidosnumeros de variedades
556

. 
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A inauguração foi bem detalhada na imprensa que já tinha criado um clima de 

expectativa em torno da estreia do cinema, fortalecendo o aspecto familiar do Cine Cassino, 

além do destaque para os filmes e a orquestra do maestro Gemme. Todo esse aparato tinha 

como objetivo atrair o público frequentador para as sessões. 

PELOS THEATROS 

 

CINEMA CASINO 

Conforme temos noticiado a empresa Cassoulet inaugura hoje, ás sete horas da noite 

o novo Cinema Casino. 

A mencionada empreza garante não só a maxima ordem nesse novo centro de 

diversões, como a mais absoluta seriedade, sendo as sessões, portanto, 

exclusivamente familiares.
557

 

 

Embora por quase três décadas Cassoulet fosse uma destacada figura pública e 

prestigiada em Ribeirão Preto, algumas senhoras da elite ribeirão-pretana ainda tinham um 

certo receio de seus estabelecimentos , pois, além de  sua jornada de administrador do Theatro 

Carlos Gomes, continuava com a fama de agenciador de ―mulheres da noite‖ e isso afastava 

um público mais familiar de seus estabelecimentos. A intenção de abrir um novo cinema com 

o objetivo de arregimentar esse público familiar pode ser visualizada na descrição da empresa 

de Cassoulet, que sugeria ―a máxima ordem, a mais absoluta seriedade, sendo as sessões 

exclusivamente familiares.‖  

Para a sessão inaugural foi organisado um primoroso conjunto de grandes films das 

mais acreditadas fabricas, confórme podem ver os leitores nos annuncios na nossa 

quarta pagina. 

O acto variado será também cheio de attractivos, e desempenhado por excellentes 

cantoras, havendo varias estréas. 

Encarregar-se-á da parte musical o maestro Gemme, que apresentará a sua orchestra 

consideravelmente augmentada. 

As sessões serão effectuadas diariamente, ás 7 horas e meia da noite, terminando às 

nove horas e meia. 

 

Porém, a movimentação dos empreendimentos culturais do rei da noite estava com os 

dias contados e não tardou a vir a falência, decretada no mês seguinte, em novembro.  

 

FALLENCIA DE FRANCISCO CASSOULET 

O abaixo assignado, syndico da fallencia de Francisco Cassoulet, empresariotheatral 

nesta cidade, declara que está a disposição dos srs. Credores todos os dias das onze 

da manhã às cinco da tarde no seu escriptorio a rua do Commercio 64. 

Ribeirão Preto 17 de novembro de 1917. 

O advogado. 

Herculano Mendes
558
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Coube ao advogado Herculano Mendes, no dia 17 de novembro de 1917, divulgar o 

fim do império do Rei da Noite. Vencido pela falta de recursos, abriu falência e se dispôs a 

acertar contas com os credores. Os motivos dessa derrocada já estavam prescritos no decorrer 

da década, uma vez que as circulares crises econômicas balançaram a economia local, 

refletindo nas casas de entretenimento. 

Cassoulet mantinha sob sua administração muitas casas de diversão, com custos 

elevados, pois, como se observou, oferecia o que havia de melhor no mundo da diversão para 

seus clientes, contratava as melhores companhias para se apresentar em seus cafés, teatros e 

cassinos, tudo regado a champanhe, como podemos verificar em notas dos tempos áureos. 

Theatros et....Eldorado 

Foi esplendida, magnifica mesmo a festa que o sr. Francisco Cassoulet nos 

proporcionou na noite de anteontem no seu elegante teatrinho da rua S.Sebastião. 

Ricamente engalonado se achava interna e externamente aquelle edifício onde 

centenas de pessoas apreciavam a largos goles o especial ―chopp‖ oferecido pelo 

Cassoulet. 

O espetáculo foi o que melhor se poderia desejar , tal a correção dos artistas que, 

renovaram as belas ―toalettes‖ e primaram no desempenho dos seus papeis. 

(...) O sr. Cassoulet mais uma vez triumphou, amenizando-nos com belíssima noite. 

“Chopps” e charutos foram distribuídos gratuitamente e s 11 horas fomos 

distinguidos com o especial “champagnhe” que o Cassoulet ofereceu a imprensa 

de Ribeirão Preto e a polícia ali representada. 

Agradecendo ao Cassoulet as finezas que nos dispensou, fazemos votos para a 

prosperidade de seu estabelecimento e damos-lhe os nossos parabéns
559

. 

 

Essa fartura de luxo e ostentação encarecia demais os custos e até mesmo a 

manutenção dos cinemas teria de ser repensada, considerando que o mercado de exibição em 

Ribeirão Preto, naquele momento, estava bem concorrido. 

Neste contexto de oscilação financeira, certamente seus credores, os homens do café, 

coronéis que incentivavam as práticas urbanas de entretenimento, teriam sentido os efeitos da 

crise e diminuído sua participação financeira junto a Cassoulet. 

Ademais, as falências e as dificuldades que os exibidores tiveram para atrair 

investimentos nos negócios do entretenimento podem ser atribuídas à grande geada de 1918, 

um dos elementos que agravaram a crise local e que arrasou plantações e deixou muitos 

prejuízos aos cafeicultores, dentre eles, Francisco Schmidt: 

 

AINDA A GEADA 

 

A ―Época‖Mostra que São Paulo foi o Estado mais attingido pela calamidade. 

Um redactor do mesmo jornal ouviu um fazendeiro, sobre os prejuizostotaes. 

Entre diversas affirmações, destacam-se as seguintes: 

No oeste e leste de São Paulo, a calamidade teve proporções espantosas. 
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Na safra do annoproximo não passará dos três milhões de sacas de café, numero 

irrisório, pois nos annos anteriores o coronel Schmidt, o rei do café, contribuia com 

mais da metade de tal producção. 

Todos os pés de edade até quatro annos estão perdidos. 

O rei do café que deveria colher no proximoanno 2.000.000 de arrobas, ficou 

reduzido a 80%. 

Nunca São Paulo teve tanto frio. 

Ribeirão Preto tinha a temperatura de alguns graus abaixo de zero, o que fez terem 

os fazendeiros immediatamente a previsão da catastrophe. 

Perguntado sobre qual a quantia a que montariam os prejuizos, o entrevistado da 

―Epoca‖ respondeu: 

A meu ver, montam cerca de 850.000 contos, sendo 600.000 contos pela lavoura de 

café e 250.000 contos pelas outras lavouras, como o algodão a mamona e as 

fructas
560

. 

 

 

Durante a segunda década do século XX, a oferta de lazer na cidade era grande e 

Cassoulet teve dificuldades para manter todo seu antigo império. Levado à falência, foi à 

derrocada e não conseguiu mais se reerguer.  Durante todo o período da belle èpoque caipira, 

parte dos estabelecimentos administrados pelo rei da noite estava intimamente ligada à 

associação com empresas dos ―barões do café‖
561

. 

A saúde de Cassoulet ficou bem debilitada e no ano dia 17 de fevereiro de 1919, o rei 

da noite faleceu em condições de pobreza, sendo amparado por amigos. A cidade de Ribeirão 

Preto parou diante desse acontecimento e em uma nota extensa a imprensa noticiou sua 

partida, reconhecendo a contribuição do empresário para a dinamização da vida cultural da 

cidade, proporcionada por suas inúmeras casas de entretenimento: 

FRANCISCO CASSOULET 

Depois de penosa enfermidade que o perseguiu tenazmente durante longo tempo, 

falleceuhontem, ás 4 horas da madrugada, no hospital da BeneficenciaPortugueza, o 

antigo e popularissimoempresariotheatral Francisco Cassoulet, que residia ha cerca 

de 30 annos nesta cidade. 

O finado, pela sua tenacidade e pelo seu extraordinario arrojo, conseguiu contractar 

para o seu centro de diversões as maiores notabilidades artisticas, taes como Clara 

Della Guardia, GastoneMonaldi, Ermete Novelli, Zacconi, Nina Sanzi, Fatima Miris, 

etc. 

Aqui vieram trabalhar por sua conta importantes companhias lyricas italianas e 

hespanholas, afmadas artistas de variedades inglezes, francezes, italianos, norte-

americanos, hespahoes e de outras nacionalidades, além de numerosexcentricos de 

valor que visitavam São Paulo e que o grande empresario, não olhando para 

prejuizos, não hesitava em contractar para delicia do nosso publico. 

O arrojo de Francisco Cassoulet, contractando grandes companhias para esta cidade 

era verdadeiramente extraordinário. 

Numa curta epocha, Francisco Cassoulet, devido ao seu esforço e á sua dedicação 

pela arte, conseguiu ser o emresario de todos os theatroslocaes, dando grande 

impulso aos mesmos. 

A arte theatral em Ribeirão Preto, muito deve a esse empresario que sempre dedicou 

á mesma toda a sua actividade, vencendo, ás vezes, innumerosobstaculos. 

Francisco Cassoulet, não obstante a sua tenacidade e o seu devotamento aos 

negociostheatraes, morreu pobre. 
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O seu sepultamento teve logarhontem, ás 5 horas, com o acompanhamento de 

numerosos amigos, que assim lhe tributaram essa ultima homenagem
562

. 

 

A homenagem ao imigrante francês chama a atenção para a importância do 

entretenimento na vida social da cidade, pois e o rei da noite colocava em consonância com os 

espetáculos que eram realizados na Europa os referenciais culturais daquela cidade do café, 

por meio das companhias líricas vindas não só de grandes centros nacionais como São Paulo e 

Rio de Janeiro, mas também de Paris, Itália, Espanha e Estados Unidos.  

A diversificação dos espaços de sociabilidade instituiu novos costumes incorporados 

por moradores da cidade e da região, que vinham de longe para conhecer o famoso ―Moulin 

Rouge‖ ou os anunciados cines-teatro. A notabilidade de Cassoulet pode ser então 

compreendida por sua ousadia e seu esforço para empreender em meio ao vulnerável mundo 

dos negócios ligados ao café
563

. 

Contudo, a migração do dinheiro do café para os investimentos do entretenimento foi 

bastante comum no período do cinema silencioso. Em São Paulo, Moraes registrou a 

participação de Antônio Prado na construção do Teatro São José. Este teatro representou um 

salto de qualidade em termos de casas de espetáculo para São Paulo. Para reforçar a tese da 

distribuição dos capilares da economia cafeeira, Moraes ressalta a biografia do Dr. Antônio 

Prado: ―cafeicultor ligado aos grandes capitais e figura pública que, algumas décadas mais 

tarde, viria a ocupar o cargo de prefeito‖
564

. 

Assim também aconteceu em Franca e Ribeirão Preto, onde o dinheiro do café foi 

investido nos prédios, na urbanização das cidades e no cinema. 

Os Junqueira, por exemplo, foram proprietários do Paris Theatre e do Bijou. A 

imprensa estampava o diferencial das casas de cinema da família Junqueira. O Paris Theatre 

era considerado um dos estabelecimentos mais requintados da cidade e voltado para as 

camadas mais enriquecidas. Contudo, afirmamos que era a geografia interna dos cines-teatro 

o aspecto de definição do acesso. Devido a essa organização interna, era possível um 

camponês assistir ao mesmo filme no mesmo cinema que o rei do café, o coronel Francisco 

Schimdt, por exemplo. 
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 A partir da década de 1910, o cinema tornou-se um hábito corriqueiro nas cidades 

do café. Ana Carolina verificou que em Campinas o industrial paulista Adalberto Amada 

Fagundes lançou-se na aventura cinematográfica e fundou a Visual Film. Para realizar e 

dirigir seus filmes contratou Eugene C. Kerrigan, o mesmo que veio montar uma companhia 

de cinema em Ribeirão, um ―técnico estrangeiro que se chamava simplesmente, e tão 

italianamente, Eugenio Centenaro, cria e compadre do velho Arturo Carrari‖.
565

 

A riqueza do café atraía para Ribeirão Preto várias distribuidoras de fitas. Entre elas, 

no ano de 1924, uma filial da Brasil Filme. A empresa de Francisco Serrador foi instalada 

num palacete da Legião Brasileira, sob a direção de David Serrador. As propagandas 

afirmavam que a nova filial viria atender à demanda do mercado cinematográfico na cidade, 

com ―condições de fazer quaisquer fornecimentos a esta zona, ao triângulo mineiro e até a 

Goyaz‖
566

. 

Confirmando a migração dos recursos financeiros para as áreas de entretenimento, o 

jornal Diário da Manhã publicou a iniciativa do ―abastado e progressista capitalista,‖
567

Sr. 

Vicente Ripolli, de construir ― em um dos pontos mais pitorescos da Villa Tibério, bairro 

popular de Ribeirão Preto, um edifício destinado ao funcionamento de cinemas‖.
568

 

A popularização do cinema e sua vocação como entretenimento de massa pode ser 

atestada neste registro sobre o Cinema Avenida, de 1926. O edifício, localizado na Avenida 

Jerônimo Gonçalves, foi um dos mais famosos e frequentados da cidade, e era o cinema do 

povão
569

. 

O fato é que as cidades do café tiveram contato com o cinema simultaneamente aos 

grandes centros urbanos do país e isso ocorreu entre o fim do século XIX e o início do século 

XX. O investimento de muitos dos cinemas erguidos nessas cidades foi oriundo da economia 

cafeeira. Verificamos que muitos coronéis e seus descendentes chegaram até mesmo a montar 

cinemas e a trabalhar na exibição de filmes, como o já citado caso de Luiz Junqueira, 

proprietário de dois cinemas que foram referência na cidade de Ribeirão Preto, nos anos dez 

do século XX. 

O livro de lançamentos de imposto de indústrias e profissões de Ribeirão Preto 

contém informações sobre o comércio cinematográfico na cidade, possibilitando afirmar que 

houve um aumento das salas e dos estabelecimentos fornecedores de equipamentos para o 
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cinema, seja em forma da distribuição de fitas ou em forma de maquinário para projeção. 

Abaixo, citamos uma tabela que cobre o período de 1912 a 1925 de um trabalho de 

levantamento de dados sobre cinema em Ribeirão Preto, de Ana Carolina Francisco
570

 , que 

fortalece a nossa tese de um intenso crescimento do comércio cinematográfico na cidade. 

 

Tabela 1 - Relação dos cinemas, agências cinematográficas e proprietários em Ribeirão Preto (1 

 

 

 

                                                           
570

FRANCISCO, 2003,op.cit., p59. 

Ano                        Identificação         Atividade 

 
 
      1912 

Costa e Silva 

José de Magalhães Castro 

Francoise Caussolet 

Proprietário 
 
Proprietário 
 
Proprietário 

 
      1915 

 Françoise Cassoulet Proprietário 
e Exibidor 

 
      1916 

FrancoiseCaussolet 
 
 
Aristides Motta 

Proprietário 
eExibidor 
 
Proprietário 
e Exibidor  

     1918 Empresa Paris Theatre (Aristides Motta) Administrador 

 
     1921 

Augusto Loyolla Jr. 
Rua do Comércio 
 
Claude Denot 
Rua Duque de Caxias 
 
Evaristo Silva 
Rua Florêncio de Abreu 
 
Evaristo Silva 
Polyteama 
 
Evaristo Silva 
Rua Castro Alves 
 

 
 
 
 
 
 
Empresa de distribuição de 
filmes 
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                      Fonte: Rol de Lançamento de Indústria e Profissões Ribeirão Preto. Apud. 

FRANCISCO, Ana Carolina. Os Caminhos do Cinema na Eldorado Paulista (1897-1925), op.cit. 

   1922 Loyolla E Silva 
Rua Duque de Caxias 

Empresa de distribuição de 
filmes 

 
 
 
   1922 

Loyolla E Silva 
Rua Visconde de Inhaúma 
 
José Lopes Rodrigues 
Locação de Filmes 
 

 
 
Empresa de distribuição de 
filmes 

 
   1922 

João Manaia e Cia. 
Cinema Bilac 
Rua São Sebastião 
 
 
Luiz Barbante – Cinema Ideal 
Rua Florêncio de Abreu 

 
 
 
Proprietário 
e Exibidor 

 
 
   1923 

 
Loyolla e Cia. 
Rua Duque de Caxias 
 
GreccoStanilli´ Agência de filmes 
 
Sociedade Internacional Bilac Filme 

 
 
 
 
Empresa de distribuição de 
filmes 

 
 
 
 
    1924 
 
 
 

Augusto Loyolla JR. 
 
Manoel Picão 
Rua São Sebastião  
 
Universal Pictures do Brasil 
Rua Luiz da Cunha 

 
 
 
 
Empresa de distribuição de 
filmes 

 
 
 
    1924 

Loyolla e Cia. Carlos Gomes Cinema 
 
 
Manoel Picão Legião Brasileira 

 
 
 Exibidor 

 
 

 
 
 
 
     1925 

 
Universal Pictures do Brasil 
 
Serrador e Cia. Empreza de Filmes 
 
Agência Matarazzo 

 
 
 
Empresa de distribuição de 
filmes 

 
 
        1925 
 

 
Augusto Loyolla 

 
 
Exibidor 
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O aprofundamento dos dados e nomes contidos nesta tabela poderá apontar 

elementos mais contundentes sobre o comércio cultural das ―cidades do café‖. 

 

 

4.8. Os “Poeiras Caipiras”: teatros e cine-teatros da Belle Èpoque Caipira 

 

Para iniciar nossa reflexão sobre os ―Poeiras Caipiras‖, termo usado para caracterizar 

e identificar os cinemas que surgiram no contexto da belle époque caipira, é interessante  

voltarmo-nos ao clássico estudo de Sklar,  ―História social do cinema americano‖, que nos 

situa sobre a expansão do cinema nos Estados Unidos. 

O contexto do cinema nos Estados Unidos coincide com o fim do século XIX, 

quando o cinema começou a ser projetado em telas grandes, nos espetáculos de ―vaudeville‖ e 

com a emergência de uma numerosa classe operária que ocupava os bairros industriais. 

Porém, é precisamente na primeira década do século XX, até por volta de 1946, que Sklar 

considera o cinema como o mais popular e influente veículo de comunicação de massa. 

Muitas cidades norte-americanas dobraram suas populações; milhões de imigrantes do 

Sul e do Leste da Europa trouxeram seus idiomas, instituições religiosas e costumes 

culturais estranhos para criar uma diversidade que a nação nunca vira até então; 

longas linhas paralelas de carros puxados por cavalos e de trilhos e bondes estendiam-

se dos centros da cidade às áreas abertas onde subúrbios residenciais principiavam a 

crescer. A indústria mudou-se para o centro comercial da cidade e as classes médias se 

mudaram para fora do centro, deixando as velhas casas e propriedades para serem 

ocupadas por estrangeiros e migrantes da zona rural 
571

. 

 

Segundo Sklar, neste contexto ocorreu um contínuo processo de massificação do 

cinema: ―como negócio e fenômeno social, o cinema surgiu para a vida nos Estados Unidos 

quando estabeleceu contato com as necessidades e desejos da classe operária‖
572

.  O autor 

destaca os lugares de exibição, ―os cinemas sujos e simples que surgiram nos bairros 

operários com a denominação de Poeiras.‖  

 Neste local eram observadas longas filas para ingressar, assistir a um filme e 

esquecer as extenuantes jornadas de trabalho. O cinema já era, então, uma diversão por 

excelência daquela camada operária. ―A necessidade de participação ativa que sentia o 

espectador não fazia desistir os operários e operárias que formavam o primeiro, o primitivo 
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público cinematográfico,‖
573

. Enfrentavam longas filas, mesmo considerando a estrutura mal 

cheirosa e escura dos ―poeiras‖.  

Ainda segundo Sklar, os operários acorriam famintos ao cinema e transformavam, 

por meio dos seus níqueis, um instrumento de ciência e diversão no primeiro meio de 

entretenimento de massa. A expansão dos ―poeiras‖, assim como dos ―nickelodeons, coincide 

com o momento em que o cinema começou a se massificar e criar hábitos de consumo no 

público que acorria aos estabelecimentos. 

Nas cidades do café, em um contexto de fins do século XIX, não tivemos um 

crescimento industrial como nos Estados Unidos, contudo uma polifonia de idiomas se fez 

presente nessas cidades com a intensa chegada de imigrantes e o crescimento populacional, 

fruto do acelerado processo de urbanização das cidades cafeeiras, todos motivados por um 

produto agrário: o café. 

O crescimento do meio urbano acelerou a oferta de diversões e entretenimentos e a 

diversificação do lazer fez com que as companhias de ―vaudevilles‖ tivessem as cidades 

cafeeiras como rota obrigatória. A maioria das companhias trazia em suas temporadas a 

projeção do cinema, que aos poucos começou a se destacar em relação às outras 

apresentações. A década de dez do século XX foi o período da abertura de inúmeras salas de 

cinema e os antigos teatros tiveram de se adaptar para projetar o que era a diversão preferida 

dos ―habitués‖, o cinema. 
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Imagem 17: Anúncios Jornal Diário da Manhã 02/05/1908

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

Cabe lembrar que no Brasil a dificuldade de traçar um histórico dos primeiros 

cinemas fixos, suas características, proprietários e até mesmo o nome de salas deve-se ao fato 

de terem estado em permanente mudança
574

. 

Apesar de não demandarem um investimento financeiro inicial muito vultoso 

(aluguel do imóvel e aquisição de mobiliário e equipamento de projeção), muitos 

cinemas não duravam mais que alguns meses devido às dificuldades para manter o 

fornecimento regular de eletricidade e de atualizar seus estoques de cópias de filmes 

inéditos
575

. 

 

O surgimento dos ―poeiras caipiras‖ ocorreu no período  de 1905
576

 em diante, 

quando a energia elétrica começou a se estabilizar e ampliou e prolongou os espaços de lazer. 
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Neste processo, vários citadinos começaram a entrar no ramo da exibição de fitas e na 

abertura de salas de cinema nas cidades do café. 

Os ―poeiras caipiras‖ recebiam muitas críticas da população. Porém, dentro das 

especificidades, havia nas cidades do café teatros e cines-teatro para todos os bolsos e 

camadas sociais. 

A era do cinema nas cidades do café cobre sem dúvida as duas primeiras décadas do 

século XX e seu auge se deu na década de dez do século XX. Pelo caráter de novidade, nas 

cidades em estudo verificamos um acentuado número de estabelecimentos que tiveram como 

função a exibição de filmes, seguindo para instalação de salas fixas.  Antes e durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a origem dos filmes em cartaz era variada, havendo 

acentuada predominância dos filmes europeus. Até os anos 1910, muitos filmes nem sequer 

tinham créditos designando o diretor ou o elenco e, posteriormente, há destaque, sobretudo, 

para os nomes e logomarcas dos estúdios produtores
577

. 

A confirmação da efervescência cultural está relacionada ao volume de exibidores 

que se espalharam por essas cidades, vendendo as novidades que encantavam o público e 

somavam bons lucros para as empresas exibidoras. Aos poucos, os salões improvisados e 

efêmeros começaram a ser substituídos pelas salas fixas de cinema, acompanhando um 

fenômeno mundial entre os anos 1903 e 1912
578

. 

Neste tópico vamos apresentar as salas fixas de cinema que foram mais expressivas 

nas cidades do café, no período da belle époque caipira. 

 

 

 4.9. As salas fixas de cinema nas cidades do café 

 

 4.9.1 As salas fixas de cinema em Franca. 

 

4.9.1.1 O cine Rio Branco / Cine Royal 

                                                                                                                                                                                     

1910 já havia 120 destas salas em Chicago e mais de 400 na cidade de Nova Iorque. Nos Estados Unidos 

contava-se 10 mil salas espalhadas por todo o país e aproximadamente três mil no resto do mundo. 
577
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578
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O Cine Royal, instalado no bosque dos empresários Morched Daher e Camasmyé
579

 

(local de ―flert‖ dos jovens da alta sociedade francana), localizava-se próximo ao Córrego dos 

Bagres e ao lado da fábrica de gelo dos mesmos donos. O jornal Echo do Alto, de 29 de 

novembro de 1919, veicula uma nota tratando da importância cultural desta casa:  

Este popular cinema continua a manter sua linha de APLOMB pela constante 

exhibição de obras de arte. A semana que se finda deu elle com a exhibição do 

grande filme -Os Espectros em que trabalha o genial trágico Com.Ermeto Zaconi. 

Para hoje nos darão os srs Daher &Camasmyé uma noitada de valor. Para amanhã: 

Brilhante matinée, com bombons aos pequenos, e, a noite explendida Soirré e o 

filme Aventuras irrisorias em que trabalha o querido Georges Wash, da Fox.
580

 

 

A cidade de Franca, no período da segunda década do século XX, experimentou uma 

considerável expansão geográfica do centro para outras áreas. O bairro da Estação crescia em 

termos populacionais e era fundamental que a oferta de lazer também fosse ampliada. Na 

exibição dos filmes, como consta na nota acima, era o cinema americano que começava a 

reinar como novidade e modismo. 

 

4.9.1.2 Cine Paratodos 

 

O Cine Para Todos, localizado na Rua Voluntários da Franca, e que depois se 

transformou no famoso Cine Santo Antônio, pertencia à Empresa Cine Teatral Bittar Ltda.
581

 

O nascimento desse outro cine-teatro coincide com um momento de grande expansão do 

cinema norte- americano.  

Os proprietários e as companhias de cinema que se apresentavam em Franca traziam 

suas novidades via EUA. Pois, diferentemente do início do século XX, após a Primeira Guerra 

Mundial, quando as programações eram compostas quase exclusivamente de filmes europeus, 

sobretudo franceses e italianos, naquela quadra a maioria dos filmes são da Paramount e da 

Fox. 

 

4.9.1.3 O Bijou Theatre 

 

O Bijou Theatre, de propriedade de Alexandre Dau, foi  inaugurado em 1910, e  

tornou-se símbolo de elegância e espaço da elite. 
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A imprensa sempre noticiava a casa de artes de Alexandre Dau como o ponto 

preferido da elite. Este cine-teatro funcionava à Rua do Comércio, nº 52, em um edifício que, 

além de abrigar o cinematógrafo da Empresa Botelho & Comp., ainda foi sede do Club 

Recreativo Francano e do Bar do sr. Augusto de Oliveira.  

O Bijou tornou-se uma das casas mais procuradas pela elite, por oferecer um 

ambiente agradável e um público seleto, além de muitas novidades em suas programações 

cinematográficas. Para verificarmos a imagem criada em torno dessa casa de artes, 

recorremos à imprensa, com este anúncio publicado no dia 25 de agosto, de 1911: "O Bijou 

deliciará hoje seus habituès com magníficos films que ali serão exhibidos" 
582

. Sobre o 

crescente público do teatro, as notícias são as mais variadas: "este teatrinho que conta com 

verdadeiras enchentes, em seus espetáculos de domingo, hoje com certeza terá gente a mais 

não caber‖. O jornal atribui o crescimento de público aos "supimpas programmas 

organizados".
583

 

Ressaltando o caráter inovador das vistas, o Bijou anunciou para o dia 19 de maio, de 

1912, "magnífica colleções de fitas" e, segundo o jornal, ―dentre as quaes algumas de grande 

metragem e de assuntos palpitantes‖. O anúncio conclui que por tal motivo, o Bijou "hoje 

com certeza não terá um único logar vasio"
584

 . Outro motivo do sucesso do cine Bijou é que 

os filmes "são escolhidos a capricho e onde todas as noites são exhibidos programmas 

completamente novos para o regalo dos seus hábituès
585

. 

O comércio do cinema ainda proporcionou um importante espaço que foi ocupado 

pelas orquestras locais. O Bijou contava com a constante apresentação da Orchestra Tristão, 

coordenada pelo maestro Oscar Louzada e que era composta pelos seguintes músicos: 

Olympio de Almeida, Floriano Machado, D. Chiquinha Machado, Norberto Barbiere, 

Domingo Latorraca e Dorlio Galiotto.
586

 

 A documentação encontrada sobre a projeção das vistas no Bijou revela o teor da 

propaganda que é geralmente feita de maneira exaltada e enaltecedora e, dessa forma, o Bijou 

foi marcando presença como opção de lazer ou, como diziam os jornais do período, ―o Bijou 

tornou-se ponto de reunião diária de ‗habitués‘ de bom gosto"
587

. Seus anúncios são sempre 

muito carregados de entusiasmo, como esse do dia 09 de junho, de 1912, que declara que a 
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atividade do "teatrinho vai de vento em popa. A concorrência ali cresce dia-a dia, o que não é 

de  admirar-se, pois que a empreza tem se esmerado na confecção dos seus programmas". 

Tanta exaltação escondia o aspecto técnico necessário a uma casa de cinema, pois o Bijou não 

oferecia condições adequadas para as projeções. Passados dois anos de atividades, no dia 09 

de julho, de 1912, numa segunda-feira, ocorre um incêndio que, pela descrição dos 

documentos, tornou-se algo espetacular devido ―à grande massa popular‖ que se aglomerou 

naquela noite na Rua do Comércio para verificar o acidente e ―ali esteve até alta noite.‖ 

O incêndio aconteceu devido à combustão de uma fita, quando o operador, ―n'um 

momento de irreflexão atirou a peça inflamada sobre o depósito de outras fitas que estavam 

dentro da gabinas (sic) para o espetáculo da noite‖ 
588

. 

Porém, logo foi dado o alarme e, segundo os relatos, ―não houve nenhum desastre 

pessoal a lamentar‖. O cronista reconhece o espetáculo cênico produzido durante o tumulto e 

diz que ―há muitos anos que a nossa terra não assiste um espetáculo que tanto estremecimento 

lhe causasse.‖ 

As instalações modernas na cidade como a eletricidade, o telefone, o automóvel, o 

cinema, entre outros artefatos, eram assuntos frequentes dos cronistas, tanto pelo fator de 

novidade e estranheza, como pelo uso que pudessem fazer de tais novidades. 

Após o acidente no Bijou, a imprensa indignada divulga uma nota, lembrando que 

em artigos anteriores já havia pedido precaução com as ―installações electricas e gabinas 

sobre o ponto de sahida e entrada em nossas casas de diversões‖
589

. 

Embora a imprensa venha a se desculpar sobre o estrago realizado dentro de um 

recinto que tanto exaltavam como "o espaço do bom gosto", ―o cineminha da elite‖, o que 

ressalta é a inexperiência quanto ao uso dos artefatos modernos, mesmo por aqueles homens 

que teriam necessidade de conhecer o devido uso dos objetos com que trabalhavam, como o 

operador das fitas que ―por ter queimado mãos e braços fugiu desorientado‖.
590

 

Os prejuízos foram avaliados, na totalidade, em 31:500$000, sendo assim divididos:  

para a empresa Botelho & Comp., 4 contos; para o proprietário do prédio, 23 contos; para o 

Club. Recreativo Francano, 4 contos e para o bar do sr. Augusto Oliveira, 500 mil réis. Consta 

que o prédio não estava no seguro.
591

 

Alguns móveis foram salvos. Entre estes, 50 cadeiras, o piano, os instrumentos da 

Orchestra Tristão e os móveis e mercadorias do bar do senhor Augusto. 
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O incêndio gerou um outro tipo de reivindicação, devido à escassez de água para 

apagar o fogo. O pedido afirmava ser bom ―que a Prefeitura instalasse registros especiais de 

água em frente as casas de espetáculos.‖
592

 

Esses acontecimentos exaltavam a expectativa em torno da inauguração do cine 

Santa Maria. A imprensa, como de costume, criava grande expectativa em torno da futura 

casa de espetáculos de propriedade do senhor Muniz e Cunha e, mais uma vez, o discurso 

influenciado pelas vistas do cinema dizia que o Santa Maria já seria instalado com as 

―providencias e cautellas das modernas casas de espetáculos das grandes cidades‖ e, neste 

teatro, a plateia estaria ―completamente separada da gabina e dínamos‖, e que as operações 

com as fitas seriam realizadas no fundo do prédio. 

O jornal começa a construir cada notícia que se obtém da futura casa de cinema, a 

fim de confortar os frequentadores, mostrando a qualidade e o cuidado que os responsáveis 

pelo cinema terão no manuseio das fitas: ―as fitas são reflectidas por detraz do pano, de 

maneira que não há perigo nenhum para os espectadores‖. 

Foi noticiado que, para o conforto dos frequentadores, José Muniz teria ido a São 

Paulo especialmente para comprar o material mais aperfeiçoado para o Teatro Santa Maria: 

―trouxe uma lanterna moderna que faz as projecções das fitas depois de ter passado os seus 

raios através de um depósito de água, não havendo contato entre a lanterna e as fitas, que é a 

causa principal da inflamação destas‖ .   

A preocupação não seria apenas em adquirir artefatos modernos que significassem a 

chegada do progresso na cidade, mas em informar à população que os operadores do cine 

Santa Maria saberiam manter e utilizar os equipamentos de cinema, evitando danos como o 

ocorrido ao BijouTheatre.  

A preocupação com o cinema fez com que a Câmara Municipal de São Paulo 

ameaçasse fechar os recém surgidos, devido à precariedade das instalações que punha em 

risco a segurança pública, frente à possibilidade de incêndios. O comerciante espanhol 

Francisco Serrador, que comercializava vistas na cidade de Franca e possuía seus barracões de 

exibição em São Paulo, devido à pressão da Câmara ―manda construir um barracão novo, 

especialmente para o cinema‖.
593

 

Para evitar outros acidentes como o do Bijou, parte da imprensa francana começa a 

requerer que a Prefeitura ordene que todos os ―cinematographos‖ instalados a partir daquele 

período viessem a ser ―modelados pelo Santa Maria, que sem reclame é um modelo no genero 
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onde o espectador pode assistir confiante o desenrolar das fitas de maior metragem‖. Desta 

forma, o sucesso que o Santa Maria veio a ter depois de sua construção foi preparado mesmo 

antes de sua inauguração, quando passou a servir de modelo para as outras casas de arte.     

 

 

4.9.1.4 O Teatro Santa Maria. 

 

Seu prédio foi erguido pela empresa cinematográfica Muniz & Cunha, sua nova 

proprietária, e recebeu o nome de Teatro Santa Maria.  

A inauguração do novo teatro ocorreu ao meio dia, do dia 14 de julho de 1912, com 

uma solenidade de bênção do edifício. Compareceram ao evento ―diversos cavalheiros e 

senhoras da elite social‖. 

À noite, a cerimônia de abertura teve a exibição, segundo a imprensa, de "magníficos 

programmas de optimos "films" de actualidade
594

‖. 

A respeito da mobília e do estilo moderno, tão alardeados pela imprensa quando da 

construção do prédio, afirma-se: 

O teatro Santa Maria acha-se construído com muito gosto e capricho constituindo 

uma nota chic nos nossos gêneros de diversões. Aos seus proprietários damos por 

isso os nossos parabéns, com os votos que fazemos pela constante prosperidade do 

seu estabelecimento 
595

 

 

Concomitante às novidades trazidas pela nova casa artística, as atividades do Teatro 

Santa Clara prosseguem normalmente e este teatro contrata a empresa de cinema de José Pires 

para exibir suas novidades. A imprensa começa a se tornar um dos meios mais eficazes para a 

ocorrência do lazer. O mesmo jornal Tribuna da Franca registra a recepção das atividades do 

Santa Clara : 

Como sempre, a Empreza J. Pires abrirá hoje a porta do Santa Clara aos habitués de 

suas sessões e espectaculos para os quaes acham-se preparados interessantíssimos 

programmas com muitas novidades.
596

 

 

A programação do Santa Maria era muito parecida com a do Teatro Santa Clara. 

Havia orquestra própria, as exibições das vistas eram feitas com bastante frequência e os 

grupos que chegavam à cidade também começavam a se apresentar no espaço do novo teatro. 

Na Tribuna da Franca podemos também ver o elogio ao bom gosto do Santa Maria:  

A catita casa de diversões do Muniz constitui hoje o clou do bom gosto francano. 
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A gente sente-se feliz e satisfeita de assistir as sessões ali onde o agradável do 

desenrolar de magníficos programmasjunta-se a opportunidade de uteis palestras. 

Por isso, a concorrenciaao Santa Maria cresce diariamente.
597

 

 

As imagens descritas pela imprensa a respeito da nova casa de diversão são de uma 

demonstração quase dionisíaca da influência que esses espaços de diversões provocavam no 

público. Na manchete do jornal Cidade da Franca esta atitude fica explícita: 

E justíssimas razões tinha o povo na porfia de entrar, porque na boca de cada 

espectador que saia das entranhas profusamente iluminadas do ―Santa Maria, ouvia-

se uma palavra de elogio e admiração pelo que lá dentro via.Um dizia- ―retiro-me 

com pezar‖; outro ―que nitidez nunca vista de fitas; outro ainda ―que recinto 

encantador!Eram essas as apreciações destacadas que vinham gravar no coração de 

cada um que esperava convencer-se de que lá dentro tudo divinizava. 

 

   Revela-se, portanto, que o fascínio traduzia-se sobretudo na rentabilidade da casa 

de diversão, ou seja, casa cheia. Trata-se afinal de um período em que as atividades culturais, 

há muito tempo um indicador de ―status‖ para as classes altas , encontraram símbolos 

concretos para expressar as aspirações e as modestas realizações materiais de amplas 

camadas. O crescente comércio artístico teve um notável desenvolvimento nas duas primeiras 

décadas do século XX.  Através da parte destinada à diversão do jornal Tribuna da Franca, 

destacamos este efeito: 

Diversões  

Theatro Santa Maria 

Não há duvida alguma que o Muniz tem realmente , muito gosto para dirigir casa de 

diversões públicas. Estão a attestar isso as explendidas funções diárias do seu catita 

theatrinho. 

Em compensação, o publico para alliaflue todas as noites, que é um regalo.  

 

A união da higiene e das projeções de vistas do novo teatro conferiram ao Santa 

Maria o crescimento do público: “dia a dia a concorrência aumenta ao catita theatrinho do 

Muniz‖. Evidenciando o caráter higiênico do mesmo, a propaganda divulgada frisa bem esse 

aspecto, afirmando que não é para menos pois, o teatro ―possui salão limpo, confortável 

programmas escolhidos dentre as mais palpitantes novidades, tudo convida a passar a gente 

algumas horas no confortavel salão de exhibição‖.
598

 

Como todo cinema da cidade, o Santa Maria também possuía sua orquestra e esta 

obteve uma grande repercussão, que chegou inclusive até a capital do Estado e era composta 

dos seguintes músicos: regente: Olympio de Almeida ; piano: Luiza Tristão; Flauta: Olympio 

de Almeida; Violinos: Beneglides Saraiva, Oscar Louzada e Nicolau Aliprandini; Violoncelo: 

Floriano Machado; Contra-baixo: Mário Justino; Clarineta: Antônio Schirolli; Trombone: 
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Furinha; bumbo: Carlos Dourado. Contava ainda na época do cinema mudo com a 

colaboração de Otávio Tristão e de seus filhos, Geraldo de Almeida e Lígia Bettarello.
599

 

Como podemos observar, a partir de fins do século XIX o tradicional terreno da 

cultura erudita estava contaminado, tanto pelo fato das artes atraírem um número maior de 

pessoas, como pela combinação de tecnologia e do nascimento do mercado de massas. Neste 

contexto, o cinema seria ―a inovação mais extraordinária nessa área‖,
600

 e já dava sinais de um 

grande triunfo em relação às outras artes.   

Em 1922, sob a administração do prefeito Torquato Caleiro, a cidade de Franca passa 

por uma nova reestruturação em sua malha urbana. Com o intuito de embelezar a cidade, este 

prefeito inicia uma série de mudanças que tinha como finalidade a demolição do Santa Clara e 

a construção de um novo teatro. Estes novos empreendimentos levam o prefeito a isentar de 

impostos, por um período de dez anos, o proprietário José Muniz, além de lhe conferir uma 

série de benefícios.  

O novo teatro conserva o mesmo nome do antigo e, mais moderno, teria capacidade 

para abrigar 1400 pessoas e seria concluído e inaugurado no dia 1º de março, de 1924. É 

interessante perceber que até mesmo um jornal católico faz menção a esse novo prédio e em 

nota do dia 02 de março, de 1924, refere-se ao episódio,  afirmando:  ―inaugurou-se ontem o 

novo e esplendido prédio em que funciona o cinema do Sr. José Rebello Muniz. Grande e 

confortável, vem preencher uma lacuna de nossa arte‖ 
601

. 

As notícias sobre a nova casa teatral lembram em muito a postura que os jornais 

paulistanos tiveram quando da inauguração do Teatro Municipal de São Paulo. A imprensa 

referia-se a este teatro como o ―arcano da comunidade e o estandarte de nossa cidade‖
602

 

Outro aspecto interessante, fruto da ―mudança estrutural da esfera pública‖, diz 

respeito ao processo de profissionalização das companhias teatrais, como podemos perceber 

já em 1905, com a temporada,  no Santa Clara, da companhia do português Francisco Santos, 

que profissionalizava os atores de sua ―troupe‖ dramática. E mesmo o constante crescimento 

das empresas de cinema indica que, aliada à introdução da eletricidade, a ampliação dos 

meios de transporte, que facilitou o deslocamento de equipamentos e artistas para os lugares 

mais distantes, ainda impulsionou a diversificação do mercado cultural, conferindo às 
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"troupes" teatrais o símbolo de ―autênticas fábricas de espetáculos‖ e abriu amplas 

oportunidades aos empresários do entretenimento.   

 

 

4.9.2. Sala fixas de cinema em Ribeirão Preto 

 

4.9.2.1 Teatro Carlos Gomes 

 

Construído em 1897, fruto do capital financeiro de um conjunto de coronéis e do 

maior de todos eles, Francisco Schmidt, o Teatro Carlos Gomes foi um dos prédios mais 

suntuosos da belle époque. Carregava o símbolo do desejado progresso e não tardou a  ceder 

seu interior para a invasão do cinema. 

Todavia, como nos alerta Paziani, não representava o único símbolo da modernidade 

no interior paulista. No roldão da riqueza agrícola,
603

 poderíamos citar ainda os teatros São 

João, de Rio Claro, de 1864, o Santa Clara, de Franca, inaugurado em 1874, ou o São Carlos, 

homônimo da cidade, em 1897 – local onde fora introduzido o primeiro cinematógrafo e 

exibida a primeira sessão de cinema.
604

 

 O Teatro Carlos Gomes foi adaptado para cinema em 1908, e durante essa mudança 

viu seu espaço ser requisitado por muitas companhias nacionais e internacionais de 

cinematógrafo para exibir as últimas novidades em cinema. Entre as principais empresas de 

cinematógrafo que se apresentaram estavam a Empreza Richebourg, a Welkt-Geskaft e a 

Empreza Hervet, entre outras. 

 A administração do Carlos Gomes foi, por quase duas décadas, exclusivamente de 

Françoes Cassoulet, tendo como proprietário o coronel Francisco Shmidt e, posteriormente, a 

administração do teatro começou a ter uma grande permuta de administradores. Em 1918, a 

Empresa de Aristides Motta realizou um contrato com duas produtoras norte-americanas, a 

Fox Filmes e a Brady.  

PELOS THEATROS 

 
CARLOS GOMES 

A empreza do theatro Carlos Gomes, numa preocupação constante e assáz louvável 

de proporcionar suaves horas aos seus innumerosfreuquentadores, firmou conforme 

a noticia antecipada que aqui inserimos, um contracto com o representante no Brasil 

da afmada e artística fabrica de films ―Fox‖, para exhibições nesta cidade das 

bellissimasproducções da mesma. 
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Não satisfeita com o contracto que ha dias firmou com a ―Brady‖,- outra casa norte-

americana de grande renome - a empresa Aristides Motta quis dar, mais uma prova 

do seu esforço e contractou a exhibição dos magnificos trabalhos da ―Fox‖. 

Hoje teremos o prazer de apreciar mais um triumpho da esforçada e progressista 

empreza. 

É hoje que se realiza a primeira ―soirée‖ de ―Fox‖, com a exhibição de um 

primoroso trabalho. 

Os films serão passados aos domingos, na téla do theatro ―Carlos Gomes‖
605

. 

   

No ano seguinte, 1919, assume a administração do Teatro Carlos Gomes a Empresa 

Mendes e, em seguida, a Loyolla & Cia. 

Imagem 18: Anúncio Teatro Carlos Gomes -  Diário da Manhã 26/10/1907

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 
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4.9.2.2 Teatro Eldorado 

O Teatro Eldorado, também de propriedade do imigrante francês Françoes Cassoulet, 

foi construído na década de 1890. A princípio funcionou como um cassino, onde manteve um 

fluxo crescente de público, com atrações internacionais, seja de companhias de variedades ou 

com as famosas coristas que encantavam os coronéis. Propiciava, além das apresentações 

musicais, o tradicional comércio do sexo, razão pela qual adquiriu a fama de  ―Moulin Rouge‖ 

brasileira. Citadas nas correspondências de Monteiro Lobato, a fama das coristas espraiava-se 

além Eldorado Paulista.  

Nos anos dez, o Cassino Eldorado começa as exibições de cinema. Porém, mesmo 

antes desse período, as companhias de variedades já traziam em suas bagagens as vistas 

animadas e isso permitiu que, mesmo antes das instalações adequadas, o Eldorado já 

recebesse as companhias de cinema. Nos anos 10 foi inaugurado como cinema, obedecendo 

ao ritmo que essas atividades estavam ganhando na cidade.  

Em 1916, este estabelecimento passa para a gerência do Maestro Baccaro e depois 

para a administração partilhada entre Baccaro e Cassoulet. Na nota do ano de 1917 já vemos 

outro gerente à frente do Eldorado:  

ELDORADO 

Este centro de espetaculos, conforme noticiamos, está sob a gerencia do antigo e 

popular actorHippolito Costa e conta actualmentecerca de 16 artistas. 

Os programmas são muito variados
606

. 

 

Por mais variados que fossem os programas, como mostra a nota citada acima, as 

sessões de cinema estavam garantidas dentro do Eldorado. 

 

Imagem 19: Anúncio Eldorado Paulista. Fonte: A Cidade 1916 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 
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4.9.2.3 Bijou Theatre 

O Bijou Theatre, aberto por Cassoulet, em 24 de Abril de 1909, na Praça XV de 

Novembro ,foi considerado um ―moderno teatrinho a altura do bom gosto e dos nossos foros 

de gente civilizada‖
607

. Mas esse cinema passou por vários donos, pois já nasceu como cine 

teatro, cuja finalidade era a exibição de filmes. Numa adaptação um tanto simples para a 

projeção de fitas, neste cinema, segundo notícias publicadas no jornal Diário da Manhã, ―o 

aparelho funcionava ao ar livre, tendo varandas laterais cobertas‖.
608

 

A manutenção dos cinemas exigia dos administradores uma constante atualização, 

pois a população que os frequentava estava acostumada com todos os lançamentos da Capital 

Federal e de São Paulo. Logo, os exibidores necessitavam oferecer novas fitas para não perder 

público. 

THEATROS E.......... 

BIJOU THEATRE 

Com o successo esperado, inaugura-sehoje o BijouTheatro que as exmasfamilias e o 

publico em geral irão para o elegante theatrinho enchel-0 literalmente, e vale a pena 

que o façam\, pois foi felicissima a exhibição  de hontem á guiza de experiencia. 

Será no programma, incluida a fita de grande sensação ―Film d‘Art‖ ou melhor - A 

Mancha de Sangue mimodrama de grande apparato, em onze quadros que tanto 

sucesso tem conquistado em todos os cinemas do Brasil e do extrangeiro
609

. 

 

A constante mudança de donos levou essa casa de cinema a ser adquirida pela 

empresa Luiz Junqueira & Companhia que, usando da imprensa, divulga sua estadia em São 

Paulo para cuidar da inauguração do cine Bijou e trazer as melhores e mais atuais fitas para a 

nova casa que, no entanto,  teve vida curta e desaparece dos registros da imprensa em 1912. 

O fornecimento das últimas novidades em fitas era feito pela casa de Serrador, em 

São Paulo. Os exibidores, muitas vezes, viajavam para trazer pessoalmente essas novidades. 

Com a instalação de uma filial da Empreza Cinematografica de Francisco Serrador 

na cidade de Ribeirão Preto, o fornecimento, tanto dos equipamentos, quanto de fitas, 

aparelhos cinematográficos, catálogos de filmes e outros acessórios facilitou a propagação das 

salas de cinema na cidade e região. O estabelecimento deste exibidor  localizava-se na Rua 

Saldanha Marinho, nº 44, no centro da cidade, e ficava sob a  gerência de Ângelo Spreafico e 

Cesare Turchi
610

. 
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4.9.2.4 Paris Theatro 

 

O Paris Theatre foi construído como cine-teatro e se localizava à Rua Álvares 

Cabral. A princípio pertenceu a Cassoulet, depois passou para a administração da Empresa 

Junqueira e era considerado o mais sofisticado cinema da cidade de Ribeirão Preto.  

No final da primeira década do século XX, a construção de um cinema moderno e 

requintado era parte de um projeto não apenas local, mas  mundial, de conquistar  as famílias 

e levá-las para dentro dos cinemas. 

 

 

Imagem 20: Anúncio Paris Theatre. Fonte: A Cidade 1916 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

 

Este cinema sobrepôs-se aos demais, devido à forte propaganda sobre ele veiculada. 

Paris Theatre 

Dia-a-dia mais se aperfeiçoa o cinematographo novas invenções vão melhorando os 

aparelhos, tornando as projeções firmes e nítidas, e a tudo isso ajuda o carinho que 

as fábricas estão pondo as fitas, dando lhes assumptos os mais belos e mais Moraes. 

O Cinematographo já é pois uma necessidade, um hábito. 

 

A qualidade técnica do cine Paris Theatre era descrita com frequência na imprensa, 

pois para a época era interessante frisar a chegada de uma aparelhagem nova para exibição 
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das fitas, devido à fragilidade do material, pois o risco de acidentes era grande e o 

fundamental era que o cinema fosse seguro. A recepção desse primeiro cinema era afetada por 

diversas imperfeições técnicas na exibição e os espectadores reclamavam frequentemente da 

vibração, trepidação e falta de nitidez das imagens
611

. 

E nenhum cinema nesta, o aperfeiçoamento dos aparelhos, na beleza das fitas 

exhibidas, pode vencer o ―Paris Theatre‖ o elegante apreciado e comodo cinema 

da empresa Junqueira. Há ali tudo para que as funcções se tornem deliciosas- as 

melhores acomodações para os espectadores, um aparelho projector ultima palavra e 

sempre um programa feito com maior esmero, composto diariamente das mais belas 

e genuínas novidades das melhores fabricas
612

.  

 

Em outro trecho, o jornal A Cidade mostra que as reformas chegariam aos outros 

estabelecimentos e incluiriam o Paris: ―O Paris Theatre, o cinema chic da nossa ‗urbs‘, 

frequentado sempre por elegantes senhoritas e distinctos cavalheiros, será também 

sensivelmente melhorado‖. 

FILM IMPORTANTE 

Está annunciada para o dia 30 do corrente, no Paris Theatre, a apresentação do 

importante trabalho cinematographico ―Os crimes da sociedade moderna‖
613

. 

 

No ano final da década de dez, o Paris Theatre passou pela administração de muitas 

empresas e ,em 1918, ficou sob a administração da empresa Luiz Tosone. 

PARIS THEATRE 

EMPREZA LUIZ TOSONE 

O salão mais chic, mais ventilado e mais frequentado pela Elite ribero-pretana. 

As melhores fitas que apparecem nos mercados europeus e norte-americanos são 

exhibidas neste cinema.O TELEPHONE DA MORTE em 15 séries e 30 partes será 

exhibido todas as 2. Feiras
614

. 

 

Em abril do mesmo ano estava sob a direção da Empreza Pandolfi & Mendes.
615

 

 

4.9.2.5 Íris Theatre 

 

O Íris Theatre também foi propriedade de Cassoulet.  Um cinema que teve uma vida 

muito curta e, de acordo com seus registros, foi uma casa bastante frequentada e 

possivelmente teria sido instalado dentro de um dos cassinos do rei da noite. 
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4.9.2.6 Cine Odeon 

Localizado à Rua Amador Bueno, no centro de Ribeirão Preto, de propriedade de 

Aristides Motta, o Odeon surgiu luxuoso. Antes de sua inauguração o inteligente fotógrafo 

Aristides Motta já havia solicitado à imprensa a construção de toda uma expectativa em torno 

da nova sala de cinema. 

ODEON 

Um sonho das ―Mil e uma noites‖ é o que já nos parece o grande salão de 

espectaculos da Rua Amador Bueno, a inaugurar-se brevemente. 

Tudo alli é um esplendor de Arte! Não essa arte corriqueira que a todo momento nos 

apparece pela frente impressioando-nos mal, mas sim, a arte verdadeira com todos 

os seus multiploseffeitos de estylo coloridos e nuances. 

Nestes poucos dias serão começados os trabalhos da installação de luz a cargo da 

―Empreza Força e Luz‖. 

Pelo que nos informaram, esta vae ser de um effeito surpreendente. 

Junto do Ödeon‖estão sendo também convenientemente preparados os salões do 

―Bar‖, da charutaria, barbeiro e lustrador de calçados. 

O conjunto é magnifico
616

. 

 

A inauguração se deu no dia 14 de julho de 1914 e foi saudada com muito 

entusiasmo pela imprensa.  Pelo que consta, ―A concorrencia foi tão grande que excedeu a 

toda a espectativa, tendo se mesmo retirado muitas familias que nas primeiras horas tiveram 

difficuldade em conseguir logar
617

‖. 

Seguindo o ritmo das salas de cinema que se espalharam nas terras do café e também 

no país, naquele período, a vida de muitos cinemas foi efêmera, o que também aconteceu com 

o Odeon. Endividada, a empresa de Aristides Motta foi à falência e o Odeon foi fechado no 

mesmo ano de sua inauguração, no mês de novembro de 1914, tendo sido reaberto em 1915, 

com o nome Cinema Familiar. 

 

4.9.2.7 Polytheama 

 

De propriedade de Evaristo Silva, o Polyteama foi um cinema no qual circularam 

diversas companhias que agitaram a cidade de Ribeirão Preto no período. Com concorrentes 

como Francisco Cassoulet, o jeito era investir em propaganda que, juntamente com os 

contratos das companhias faziam a mistura perfeita: ―Os espectaculos serão 

cinematographicos, dramaticos e de variedades.‖ 

 

VARIAS 
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Pelo que se deprehende das informações que têm chegado ao nosso conhecimento, 

vamos ter grandes transformações no que se refere aos theatroslocaes. 

Conforme hontem tivemos opportunidade de noticiar, o Polytheama, o popular e 

querido theatro, actualmente sob os cuidados da empresa Evaristo Silva, vae passar 

por grandes reformas. 

Fala-se também na construcção dum amplo e artístico theatro no terreno situado em 

frente o predio onde esteve a ―Casa Pernambucana‖; construcção essa que ficará 

terminada em breve tempo. 

O publico é que lucrará com isso, porque terá todo o conforto e diversões por preços 

reduzidos.
618

 

 

A habilidade dos proprietários de cinema para atrair o público era interessante: uma 

reforma, uma nova direção, a chegada de filmes das distribuidoras americanas, tudo poderia 

ser usado como propaganda para fazer aumentar a frequência e a preferência dos citadinos 

nesses estabelecimentos. Evaristo acentua na propaganda que a reforma possibilitaria que os 

valores dos ingressos diminuíssem, algo que, para uma atividade de massa e para um cinema 

popular como era o cine Polytheama, era uma excelente notícia. 

 

4.9.2.8 Cine Cassino 

 

O Cine Cassino foi o último cinema inaugurado pelo rei da noite, em 1917. 

Localizava-se, possivelmente, dentro do Cassino Antártica e tinha uma programação voltada 

para a família, com acompanhamento e apresentação musical. 

CASINO 

Neste chic ―Music-hall‖, que actualmente conta optimos artistas de variedades, será 

effectuado um espectaculo, em que tomarão parte os duettistasColombi-Peres e 

varias cantoras. 

- Hontem, estrearam as artistas Diana Deskys, Emilia Fleury e outras
619

. 

 

 

O Cassino teve vida efêmera devido à falência de Cassoulet, no mês de novembro de 

1917 e só voltou a ser reaberto em 1919. Na época em que permaneceu fechado, havia um 

apelo da imprensa por sua reabertura. 

O CASINO continua fechado, tendo desapparecidodallia alegria ruidosa d‘outro 

tempo... 

Onde outr‘ora imperava o praserexiste hoje o silencio sepulchral, a paz que suavisa 

os corações, mas que, ás vezes, foge da alegria... 

Continua fechado o Casino! 

Quem dirá que, em tão curto espaço de tempo, extingiur-se-iam os rumores 

carnavalescos alli observados!... 

Tudo é fugaz na vida; tudo tem pouca durabilidade. 

As mais ruidosas alegrias desappareceram por encnato, deixando somente a paz dos 

sepulcros. 
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E o Casino continua fechado, apesar do que consta de que o antigo e 

cançadoempresariotheatralCassoulet pretende reabril-o. 

Tudo é ephemero na vida!
620

 

 

A lacuna estabelecida no comércio de entretenimento com a falência de Cassoulet 

pode ser percebida nesta nota de jornal: existe um lamento em relação ao fechamento da casa 

que oferecia à cidade diversas atrações, incluindo os bailes de carnaval. As salas de cinema 

davam para tudo. 

 Apesar da derrocada financeira do maior empreendedor cultural da cidade, a 

abertura das salas de cinema continua a acontecer e, em 1919 é inaugurado o Central Cinema, 

na Rua São Sebastião, nº19 e 21. Era dirigido pela Empresa L.F.Batista
621

. O Cinema Ideal, 

localizado à Rua Florêncio de Abreu, nº66
622

, era propriedade Aristides Silva, dono também 

do Cine Polytheama.  Nasceu com um caráter bem popular, o que pode ser constatado pelos 

preços das entradas: 

CINEMA IDEAL 

Continuam a ser muito apreciados os programas exhibidos neste novo cinema da 

empreza Evaristo Silva. 

Hoje terá inicio a exhibição do monumental film de aventuras ―Nas garras  

do leão‖., em 18 episódios, pela grande artista Maria Valcamp. 

É um primoroso film que, sem duvida alguma deixará optima impressão. 

Os preços serão popularissimos (cadeiras $600)
623

 

 

O cine Barracão
624

, em Ribeirão Preto e os cines Carlos Gomes e Royal, em Franca, 

marcam a expansão dos cinemas para as áreas mais afastadas.  

Apesar de a maioria dos cinemas das cidades de Ribeirão Preto e de Franca estarem 

situados em áreas centrais e adjacentes das cidades, as empresas aceitavam encomendas para 

levar o cinema até as fazendas. Ou seja, as benesses do mundo do entretenimento 

maquinizado, no caso a projeção dos cinematógrafos, poderiam ser usufruídas inclusive nas 

áreas rurais. Essa nota de 1918 deixa claro que os exibidores estavam dispostos a chegar até 

essas áreas mais afastadas das cidades: 
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A EmprezaCinematographica Guedes avisa que durante as festas do corrente mez, 

acceitaoffertas paradar cinema em suas fazendas. Cartas a Manoel Guedes e Leite, á 

rua Saldanha Marinho 14 ou a ArmerindoLeite, nesta redação (por favor)
625 

 

A experiência do cinema estava presente e chegava a todos, em proporções 

diferentes, mas chegava. Os espaços de sociabilidade transformados estavam presentes tanto 

no centro das cidades cafeeiras, como também avançavam para os bairros mais afastados. 

Para uns, salas mais requintadas, com orquestra e, portanto, com sessões mais caras, outros 

iam apenas para ver as imagens em movimento e o parco valor financeiro das sessões 

populares atraía um bom público que não estava preocupado em analisar a estrutura das salas, 

pois a intenção era apenas passar algumas horas de distração proporcionada pela magia das 

fitas. 

Imagem 21: Anúncios Teatros. Fonte: Diário da Manhã 1913. 

 

Acervo: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (1913) 
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A ampliação da oferta de empreendimentos culturais incluía o universo da música. 

Em muitos cinemas a música foi utilizada como um recurso a mais para atrair e diversificar as 

apresentações na porta ou entre a exibição das fitas dentro das salas. 

 

 

 

4.10 Músicos e cinema 

 

 A modernidade na música e nos entretenimentos era representada pelas novidades 

em voga na virada do século XIX para o éculo XX: os cafés concerto, os teatros de revista e a 

música gravada. O cinema, embora não fosse propriamente um entretenimento musical, 

contava com a presença de músicos nos intervalos das sessões, mesclando a exibição das 

películas com apresentações musicais ao vivo.  

Atraídos pelo sucesso do cinema, muitos músicos estabeleceram-se nas cidades de 

Ribeirão Preto e Franca e as orquestras ou as bandas musicais eram numerosas. 

Reproduzimos abaixo anúncio de um músico, vindo de São Paulo, vendendo seu trabalho e 

ligando sua atuação aos grandes centros urbanos para se valorizar e ganhar a simpatia dos 

clientes e amadores da arte. 

                        A. PRESTES NETTO 

Professor de orchestra 

Lecciona musica elementar, violino e piano 

Tem exercido esse mister no Estado de São Paulo, como também no Rio de janeiro e 

Paraná (Curityba). 

Após longa estadia em São Paulo acha-se nesta cidade ao dispor dos amadores                 

d‘arte.
626

 

 

 O mercado da música seguia em crescimento e a oferta de cursos de música, de 

instrumentos musicais e de toda sorte de acessórios para piano, bandas e orquestras aumentou 

significativamente.  

                               A MUSICAL 

Junto á PhotographiaMaggiori, á rua General Osorio, n. 109, abriu-se uma secção 

especial de novidades musicaes e accessorios para instrumentos, sendo alli 

encontradas as producçõesmusicaes dos melhores autores nacionaes e estrangeiros, 

ou sejam para piano, ou para bandas e orchestras. 

As composições do inspirado prof. Belmacio Godinho só serão encontradas na ―A 

Musical‖, casa que foi fundada sob os melhores auspicios. 

Desejamos muitas prosperidades
627

. 
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A chegada de pianistas, afinadores de piano, maestros, músicos instrumentistas só 

crescia. A ampliação da oferta de cursos na cidade foi confirmada pela imprensa que sobre a 

cidade esclarece: ―ha muito se ressentia de um curso completo como agora vae possuir para os 

amadores de piano e canto‖. 

CURSO DE PIANO E CANTO 

Visitou-nos hontem o sr. Celestino Matta que nesta cidade pretende fixar residencia, 

aqui estabelecendo um curso de piano e canto. 

O sr. Matta, conhecido musicista em nosso Estado, vem de Piracicaba onde 

lecionava, tendo avultado numero de discipulosassiduos ás suas aulas, e aqui 

pretende, com a possivel brevidade, inaugurar o seu curso para que desde já 

acceitadiscipulos, podendo ser procurado para esse fim na residencia do sr. 

Francisco Sampaio, junto a estação da Companhia Dumont. 

Agradecendo-lhe a gentilesa da visita fazemos votos para que em breve veja o sr. 

Celestino Matta perfeitamente amparado o seu tentamen(?) nesta cidade, que ha 

muito se resentia de um curso completo como agora vae possuir para os amadores de 

piano e canto
628

. 

          

A sintonia dos acontecimentos das cidades do café com os da metrópole era muito 

estreita. Neste mesmo período, o modernista Mário de Andrade teria chamado atenção para o 

grande número de pianos presentes nas residências da cidade, atribuindo a São Paulo do 

começo do século o epíteto de ―Pianópolis‖
629

. Contudo, sabemos que a arte do piano era 

circunscrita a um público bem seletivo e abastado.  

O mesmo fenômeno ocorria nas cidades do café. Era pequena a participação do 

conjunto dos populares nas óperas, concertos, balés e atividades mais tradicionais e estas 

estavam direcionadas a um público mais restrito, pois eram de mais alto custo como, por  

exemplo, as orquestras vindas de fora, o que contribuía para uma seleção sócio-econômica 

dos espectadores.  

As bandas com seu repertório também se apresentavam em espaços públicos e dessa 

forma a sociedade e o público em geral acabaram tendo contato com seus repertórios.  

                                             Programma que a banda Giacomo Puccini executará hoje no Jardim Publico: 

1- Marcia Messico, Andrade 

2- Valsa Boneca, Guimarães 

3- FantaziaCavallariaRusticana, Mascagni 

4- Tango Negrita, nascimento 

5- Tango, Canções Portuguezas, Gugliotti 

6- SinfoniaOmaggio á Bellini, Mercadante 

7- FantasiaBoheme, Puccini 

8- Marcha Ricardo, Gagni
630
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Nas cidades do café, com a achegada de novos moradores, com novos costumes e 

línguas e um conjunto de objetos que alterariam profundamente os hábitos, o mundo do 

entretenimento não passaria ileso.  

                                             THEATRO CARLOS GOMES 

CONCERTO LYRICO 

A boa casa teve lugar hontem, no theatro Carlos Gomes, o grande concerto de 

despedida dos artistas lyricos brasileiros, Mario Pinheiro, baixo e Marçal Fernandes, 

tenor. 

Os distinctos artistas desenvolveram brilhantemente todo o vasto programma, 

salientando-se ambos no ―duetto da opera Fausto‖, Mario Pinheiro na ―romanza da 

opera Boheme (vochiazimarra), e Marçal Fernandes, no ―solo da opera Tosca.Estas 

duas ultimas peças foram bisadas. 

Tomou parte bastante saliente no espectaculo, a distincta pianista, d. Johanna W. 

Preuss, que com proficiencia executou a ―barceuse em ré, de Henselt, e a bellissima 

―polonaise em mi maior‖, de Liszt. 

A orchestra, sob a competente direcção do maestro Nardelli executou a symphonia 

de Verdi, ―Aberte, conte de S. Bonifacio‖, tendo sido applaudida
631

.. 

Desde os cinemas cantantes, as salas mais sofisticadas dispunham de uma orquestra 

ou banda musical como uma estratégia para atrair ao cinema as famílias mais acostumadas 

com a frequência aos concertos e aos teatros.  

No Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de 1908, os conjuntos musicais integravam o 

cenário das boas salas cinematográficas: o Bijou Theatre tinha o seu (um trio de músicos 

mirins animava a sala de espera), assim como o Cinematógrafo Pathé; o sexteto do Íris 

Theatre era dirigido por Sotero de Sousa, com a pianista Rivadavia da Luz, na sala de espera. 

Outras formas apareceram.  O Odeon cativava o público com uma orquestra de senhoritas na 

sala de espera; o Ouvidor tinha a sua orquestra masculina sob a direção de uma maestrina e 

com um primeiro violino
632

. 

 A revista FonFon,  na publicação de 30 de outubro de 1915, afirma que os primeiros 

cinemas tinham um grande número de funcionários, entre os quais os músicos de orquestras 

formavam, às vezes, o maior contingente. O Palais (Antigo Pathé), no Rio de Janeiro, possuía 

três orquestras
633

. 

 O requinte e luxo das salas de cinema da Belle Èpoque Caipira ficou mais acentuado 

na segunda década do século XX. Embora a contratação de orquestras já fosse uma realidade 

nas cidades do café, desde a primeira década do século XX para ocasiões diversas, há uma 

acentuação com a chegada do cinema, particularmente neste momento da segunda década do 

século XX, em que os cinemas eram transformados para atrair as famílias mais enriquecidas. 

                                             PELOS THEATROS 
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CARLOS GOMES 

Um magnifico programma a empresa Aristides Motta organisou para hoje, no amplo 

theatro consagrado ao immortal maestro. 

Além da parte cinematographica, que é excellente, a afinada orchestra do maestro 

Vilches executará deliciosos trechos musicaes, contribuindo dest‘arte para a delicia 

dos ―habitués‖ do querido theatro.(...) 

- Está definitivamente designado o dia 1. De Março proximo vindouro para o inicio 

da exhibição do estupendo trabalho de profunda sensação drammatica denominado 

―Os estranguladores de Nova York‖
634

. 

 

O cine-teatro também serviu para campanhas de solidariedade como a noticiada na 

coluna ―Pelos Theatros‖, do jornal A Cidade, onde se lê que o Cine Teatro Polytheama teria 

um ―espectaculo de gala dedicado a colonia italiana desta cidade sendo exhibido o grande 

film em 7 partes ―Nova epopéa‖ (Scenas autenticas da guerra italo-austriaca)- Segunda-feira a 

pedido, o film ―Espirito de Nova york‖
635

 

A Primeira Guerra Mundial motivou a colônia italiana a produzir muitas campanhas 

em favor dos soldados italianos, filhos das famílias pobres, e o cinema serviu para 

potencializar essas campanhas. Para esses eventos os espetáculos tinham de ser grandiosos e, 

portanto, era necessário mobilizar desde a projeção de cinema e de palestras até apresentações 

musicais com orquestras. 

 
                                            CRUZ VERMELHA ITALIANA 

Realisou-sehontem no Polytheama o grande espectaculoorganisado pelo comitê de 

Ribeirão Preto pró Cruz Vermelha Italiana em beneficio das familias pobres dos 

soldados que daqui partiram para combater ao lado do exercito italiano. 

O theatro estava literalmente cheio, vendo-se ali largamente representadas todas as 

classes da laboriosa colonia italiana desta cidade, que assim patenteou mais uma vez 

os seus elevados sentimentos de patriotismo. 

Dos camarotes pendiam as bandeiras brasileira e de todos os paizesalliados, que 

davam á festa o cunho caracteristico que ella devia ter. 

O programma, que era extenso e variado, foi observado á risca por todos os artistas e 

amadores encarregados da sua execução, que receberam enthusiasticosapplausos da 

numerosa platéa. 

A parte musical foiexecutada pelas orchestras competentemente regidas pelos 

maestros G. Gemme e Carlos nardelli e tanto uma como outra agradaram sem 

reservas
636

 

          

  A propagação de bandas de música também confere uma novidade ao 

desenvolvimento cultural das cidades do café. Tanto Franca quanto Ribeirão Preto 

começaram a atrair músicos de vários lugares pela perspectiva de um promissor mercado de 

trabalho que se tornou possível, sobretudo, com a proliferação das casas de cinema, nas 

primeiras décadas do século XX.   
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A partir do final do século XIX, teremos um significativo crescimento das atividades 

artísticas. A ida do músico e posterior maestro Tristão à cidade de Franca promove uma 

mudança qualitativa às atrações artísticas da cidade. A música começou a ser incentivada por 

todos, desde o filho do fazendeiro, até os funcionários do comércio.  

Em 1910, percebemos a expansão da atividade musical. Com o crescimento das 

filarmônicas, neste período tivemos a ―Banda do Grêmio‖- regente Laureano do Valle; 

―Philarmonica Tristão‖- regente Cap. Joaquim Tristão de Almeida; ―Orchestra Tristão‖- 

regente Srta. Maria Tristão de Almeida; ―Orchestra Iris‖- regente Srta. Colleta Tavares.
637

 E, 

em 1912, acrescenta-se a essas filarmônicas a ―União Commercial‖, sob a regência de Oscar 

Lousada e a banda infantil ―E. Nunes‖, do grupo escolar. Em Franca a descrição dessa 

produção musical aponta outro elemento significativo: o papel das mulheres na regência das 

orquestras. Não é o objeto de nosso estudo, mas é um dado interessante, pois mostra um papel 

de destaque em atividades antes exclusivas dos homens. 

A maioria dessas orquestras trabalhava para o cinema. Cada nova sala  de cinema 

que se abria possuía uma orquestra própria e os músicos colocavam-se em frente aos cinemas 

para atrair público e divulgar os espetáculos.  De 1872 a 1920, entre as diversas manifestações 

musicais, a cidade de Franca pode contar com oito bandas de música e quatro orquestras, o 

que mostra que houve uma intensa atividade musical neste período
638

. 

 

Imagem 22: Banda dos empregados do comércio. Franca. 1913.  

 

Acervo: Museu Histórico Municipal "José Chiachiri". Pasta de Fotografias nº 2.    
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Ainda que a atividade musical fosse bem anterior à instalação das salas de cinema, 

reiteramos nossa tese de que a disseminação de inúmeras delas  deu uma dinâmica maior a 

essa atividade, atraindo para essas cidades as bandas de música e um diversificado comércio 

ligado a esse segmento. 

Em Ribeirão Preto não foi diferente. Com o crescimento da cidade observamos uma 

forte chegada dos músicos que trabalhavam tanto no comércio de música, espalhados pela 

cidade, como nos cinemas, pois era de bom tom que essas salas, principalmente as mais 

sofisticadas, tivessem orquestra e músico responsável. 

 

Imagem 23: Banda Filhos da Euterpe 

 

Maestro José Nomes Delphino, na esquerda em pé. Componentes da corporação musical Filhos da 

Euterpe uniformizados.  No centro, estandarte da corporação. Data 1899, Fotógrafo Mattos.   

 Acervo: APHRP.Foto.153. 

 
 

 Em fins do século XIX, quando de sua instalação, o Cassino Eldorado, casa que 

apresentava desde números de cançonetas até a projeção de filmes, teve seus 

acompanhamentos musicais regidos pelo maestro Baccaro e a instalação do Cassino 

Antárctica teve o acompanhamento musical do maestro Giovanni Gemme. 
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Imagem 24: Corporação Musical Filhos da Euterpe. 

Autor: Aristide Motta. 

 

Acervo: APHRP. 

 

 

 Outra imagem da orquestra Filhos da Euterpe, a mais famosa da cidade, também 

conhecida e requisitada nas localidades próximas. Nota-se a diversidade étnica na composição 

da orquestra, o que aponta para a inserção de músicos provenientes de segmentos sociais mais 

simples. Esta orquestra era a mais requisitada para tocar no Teatro Carlos Gomes e nos 

eventos cívicos da cidade. 

No decorrer da primeira década do século XX, Ribeirão Preto possuía um circuito 

fixo de entretenimento e não se tratava de espetáculos ou diversões promovidos 

esporadicamente por iniciativa de um ou outro cidadão, e sim da formação de empresas 

especializadas na prestação de serviços
639

. Os músicos eram requisitados para os teatros, 

restaurantes, aniversários, comemorações cívicas, para alegrar festas e para incrementar as 

atrações de cinema. 

A partir de 1908, com o surgimento dos cinemas fixos, observa-se um aquecimento 

no circuito musical. A pesquisa sobre a história da música em Ribeirão Preto aponta o 

fortalecimento da ligação entre músicos e cinema: o Eldorado Paulista, durante toda 

administração de Cassoulet, até 1916, possuía uma orquestra dirigida pelo maestro Baccaro e, 

a partir de 1916, o maestro assume a administração e continua à frente da orquestra. O 

maestro Giovane Gemme passa a trabalhar no Cassino e Cine Antarctica. As bandas do Paris 

                                                           
639

 FERNANDES, Thaty Mariana.A Música em Ribeirão Preto: Manifestações do começo do 

século XX. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do Livro,2011. op. cit.44. 



261 

 

  

Theatre eram regidas por Sebastião Pimentel e, em 1912, a orquestra do teatro ficou a cargo 

de Lilia Mello. A regência do Cine Bijou Theatre ficou por conta de Ormero Gomes. No cine 

Polytheama o maestro era Carlos Nardelli. O Cine Odeon, em sua breve existência, teve como 

diretor José Delfino
640

. 

Após a abertura das salas fixas, era comum os jornais destacarem três nomes: o 

proprietário, o projecionista e o maestro
641

. 

O cuidado em destacar o crescimento no mundo da música e das outras linguagens 

artísticas foi apontado no trabalho de Moraes sobre São Paulo, pois paralelamente ao 

crescimento e número de alunos e profissionais de música, artes plásticas e artes cênicas, 

houve uma série de limitações na produção artística paulistana do período, sobretudo no que 

se refere à efetiva profissionalização
642

. 

 

 

4.11 Como era composto o público do cinema? 

 

Existe dificuldade para se apontar quem era precisamente o público dos espetáculos 

de cinema e de todo o conjunto de espetáculos que circulavam nas cidades do café. Neste 

tópico vamos tentar trazer algumas informações que apontam para possibilidades de entender 

esse público, encarando o cinema como um entretenimento tipicamente urbano e inserido em  

um comércio massificado.  

Mesmo considerando o custo de vida elevado e as divisões sociais, o caráter de 

veículo de comunicação de massa do cinema, desde seu nascedouro, já propiciava que 

atingisse a todos como, neste caso, o conjunto dos populares nas cidades cafeeiras, fossem 

eles pobres ou ricos, mesmo que, como já salientado, em proporções diferentes. 

O cinema, já nesta fase, foi o maior símbolo de expressão da democratização 

cultural, mesmo considerando a hierarquia reinante nas salas de entretenimento, os espaços 

dos teatros e dos cines-teatro que seguiam religiosamente as divisões sociais impostas à 

sociedade com seus camarotes, frisas e gerais. Porém, o principal indicativo da distinção entre 

o cinema e as manifestações eruditas era o valor do ingresso. De toda forma, símbolo da era 

da reprodutibilidade técnica, a magia do cinema está, entre outros elementos, em ser uma 

atividade de massas, que depende de um grande público para se manter. 
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Para detectar o tipo de público e a acessibilidade aos espetáculos na capital paulista 

no início do século, espetáculos como o circo, a ópera, o teatro e o cinema, Moraes estuda o 

perfil da renda de alguns grupos, salientando a dificuldade de obtenção de dados precisos. 

Recorre aos estudos de Daniel Feldman, que aponta para os ganhos de um vidreiro algo em 

torno de 3$600 a 15$000 por dia, em 1919. Moraes contesta esses dados e aponta uma 

variação de salários em torno de 4$000 a 5$000 réis a diária. Outro trabalho que registra a 

diária dos trabalhadores em 1909, em São Paulo, é o de Paula Beiguelman, que apresenta 

dados sobre o sindicato de pedreiros exigindo salários de 6$000 por dia e de 4$000 para os 

ajudantes
643

. 

Sem entrar em maiores especificações, adotou-se, portanto, para o presente trabalho 

as seguintes estimativas: remuneração mensal de Rs. 120$000 para as famílias 

operárias , com renda menor, e Rs.1:000$000 para as famílias de classe média, com 

um padrão de gastos semelhante às famílias da capital, reservando entre 10% e 15% 

de seu orçamento mensal para diversões
644

. 

 

Souza, por outro lado, vê a dificuldade de determinar a natureza do público do 

cinema devido às esparsas referências sobre os espectadores presentes nas primeiras exibições 

acontecidas no Rio de Janeiro e em São Paulo
645

. No seu caso, existe a preocupação de 

levantar uma discussão sobre o tipo de  público que consumia cinema.  

No intuito de estabelecer quem era o espectador presente no primeiro cinema, se os 

mais simples tiveram acesso, ou não, continuamos a afirmar que se tratava de um 

entretenimento de massas, o que pode ser confirmado pelos dados que apontam que as sessões 

de cinema populares giravam em torno de 0$400 a 1$000 réis, na geral, espaço destinado ao 

público mais popular. 

Outrossim,  se,  como indica  uma nota de serviço do empresário e construtor Vicente 

Logiudice,  do ano de 1909, em Ribeirão Preto,  o dia de um pedreiro podia variar em torno 

de  5$500 réis e o do servente em torno de 3$000, conclui-se que os trabalhadores tinham 

condições financeiras  de acesso às gerais e de usufruir das vistas animadas. Isto, mesmo 

considerando os limites impostos pelo crescimento populacional nas cidades do café, as 

contradições a que estavam expostos homens e mulheres, sobretudo das camadas menos 

favorecidas no projeto de modernização hegemônico da elite das cidades cafeeiras, onde o 

alto custo de vida direcionava as moradias mais simples para lugares mais afastados do centro 

urbano, onde se faziam presentes deficiências de toda ordem: falta de água, de acesso à 

iluminação pública, ao calçamento de ruas e a pouca oferta de lazer. 
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Imagem 25: Nota Fiscal Vicente Logiudice- 1909 

 

Documentos Diversos.( Notas de Serviços). APHRP. 

 

A cidade de Ribeirão pode auxiliar nessa análise. Mesmo considerando as cidades do 

café com aspectos acentuados de urbanização, achamos adequado pensar os dados sobre o 

custo de vida a partir da tabela de salários pagos nas fazendas, o que nos possibilita pensar as 

condições de acesso para o público das camadas menos favorecidas.  

Com os salários pagos diariamente nas fazendas de café, considerando que os 

trabalhadores pudessem direcionar um percentual de 10% mensais para diversões, 

acreditamos que essa camada social menos favorecida teve condições de usufruir dos espaços 

de cinema. 

                                             Nas fazendas de café 

 

Pelo trato anual 1000 cafeeiros 120$ a 220$ 

De cada carpa avulsa de 1000 cafeeiros 30$ a 70$ 

Por colheita de cada alqueire de 50 litros 1$000 a 1$800 

 

Salários de serviços domésticos e outros 

Cozinheiros       100$ a 200$ 

Carpinteiros      6$ a 10$ 

Cozinheiras       35$ a 80$ 

Carroceiros        4$ a 6$ 

Copeiros             30$ a 60$ 
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Pedreiros               8$ a 10$ 

Chauffeurs        150$a 250$ 

Serventes               4$ a 6$ 

 

Salários mensais de camaradas  

Carroceiros            90$ a 150$ 

Machinistas Chauffeurs 150$a 200$ 

Campeiros                        60$ a 100$ 

 

 

O preço dos ingressos, portanto, seria algo que caberia no bolso dos populares, se 

não diariamente, ao menos algumas vezes ao mês. A ressalva que fazemos é a de que os 

espetáculos mais sofisticados como as óperas, as grandes companhias de variedades e mesmo 

o teatro ainda eram usufruto de uma parcela seletiva da sociedade, bem como as ―soirées‖ 

chiques de cinema, onde mesmo as gerais chegavam a custar 2$000 réis. 

Notas na imprensa revelam as constantes campanhas promovidas pela elite para 

reforçar a hierarquia social dentro dos espaços de lazer e as posturas municipais também 

dizem muito sobre quem deveria frequentar determinados espaços. No ano de 1905 

foipublicada a seguinte nota que comprova o que afirmamos:  

                                     Theatro 

 
(Á Polícia) 

Pedimos ao Sr. Cap. Delegado de Policia pôr em execução uma medida muito 

simples, facílima, e que, entretanto, vae prestar a todos os frequentadores do Theatro 

Carlos Gomes um grande serviço, e pôr a termo a um abuso e uma falta que já vão 

degenerando em desrespeito e desordem naquela casa de espetáculos. 

Queremos nós referir a proibição da entrada dos frequentadores das galerias 

munidos de bengalas, guarda-chuvas e até de cacetes que só tem servido para 

aumentar o barulho incovenientissimo que é feito naquelas altas regiões do Theatro. 

Às autoridades que presidem os espetáculos pedimos em nome dos que frequentam 

o Theatro― Carlos Gomes‖ providencias nesse sentido, e evitarem que se 

reproduzam os ditos grosseiros , a vozeria que fazem aquelles senhores das torrinhas 

que por estarem lá em cima, julgam-se talvez, acima das próprias autoridades que 

devem chama-los a ordem. 

Tem muita gente que já vae fugindo do Theatro porque não podem ouvir os artistas, 

tal a algazarra dos habitues revolucionários de galinheiro. 

Esperamos ser atendidos, tão pouco pedimos
646

. 

 

Trata-se de contundente crítica ao público das gerais, ―onde os ingressos eram mais 

baratos, a galeria ou galinheiro‖
647

 para eles a norma, o código, a postura, pois segundo a 

reclamação, não se portavam adequadamente no espaço de refinamento de gostos e costumes 

que os teatros representavam, no período, para a elite. O documento revela ainda  o incômodo 

dos mais ricos em dividir o espaço de cultura com os mais simples, o que era possibilitado 
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pelo paulatino processo de mercantilização que seguia se consolidando com o advento do 

cinema. 

A forte marca da tentativa de disciplinar os hábitos ficou expressa na postura sobre 

as diversões, publicada no ano de 1909:  

 Os divertimentos públicos e a polícia 

Capítulo VII 

Dos espectadores 

Art.45- os espectadores deverão: 

Parágrafo 1º- Ocupar as localidades indicadas pelos números de seus bilhetes. 

Paragrafo 2º- Conservarem-se descobertos (?), excetos nas representações de café 

concerto, durante os espetáculos. 

Paragrafo 4º- permanecer em atitude correta, durante o espetáculo ou divertimento 

público de qualquer natureza. 

Paragrafo 5º Não praticar actos que incomodem os outros. 
Paragrafo 6º Abster-se de fumar nos lugares onde isso for prohibido. 

Paragrafo 7º Não pedir a execução de peça extrehida ao espetáculo que estivrem 

assistindo. 

Paragrafo 8º Não perturbar os artistas, durante a representação, salvo o direito de 

applaudir ou reprovar, fazendo- o porém em termos commedidos. 

Paragrafo 9º - Não distribuir no recinto manuscritos , impressos, gravuras sem 

licença da autoridade que estava presidindo o espetáculo. 

Paragrafo 10-Não recitar discursos nem fazer declarações que perturbem a ordem; 

Paragrafo 11- Não fazer motim ou assuada nem praticar outros quaesqueractos que 

perturbem a ordem a segurança pública.
648 

 

O policiamento crescia dentro dos teatros e policiais eram destacados para essa 

função.
649

 Consta que em 1910, Luiz Junqueira, dono do Paris Theatre, teria impedido o 

trabalho dos policiais dentro de seu cinema, alegando que esse procedimento ofendia os 

―cidadãos de bem‖. A censura aos cinemas foi outro assunto polêmico numa época em que o 

cinematógrafo se tornava a mais popular forma de diversão
650

. 

Neste trabalho, a recepção ao cinema foi observada por meio dos testemunhos de 

época, quando trabalhamos o álbum da Baronesa da Franca e as reações ao cinema. Os 

documentos revelam 
651

como os citadinos vivenciavam essa  experiência, o que possibilita a 

leitura e análise do novo tipo de sociabilidade que então se gestava e que apontamos nesta 

tese.   

Mesmo considerando a hierarquização social existente nas cidades do café, 

entendemos que a quantidade de cinemas que as cidades de Franca e Ribeirão Preto tiveram 

no período sugere a existência de um amplo público consumidor. 
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Os preços dos ingressos, como dissemos, variavam muito, chegando a ter sessões a 

$400 réis. Essa possibilidade de barateamento é a marca do processo de mercantilização da 

cultura, afirmando o cinema como importante veículo de comunicação de massas. O mercado 

de cinema segue em busca das multidões de espectadores a cada lançamento de um filme, 

característica que já estava apontada no início do século, com as primeiras exibições. 

 

 

4.12 O Exibicionismo e as Permanências 

 

Estudar o período da belle époque impõe alguns riscos à análise e um deles é 

transmitir a ideia de que o desenvolvimento e o progresso tenham chegado a todos. Esta 

leitura de uma belle époque dourada não condiz com nossa perspectiva. 

O mundo europeu quando se tornou vitrine do século XIX, principalmente Paris, a 

capital do século, também não propiciou um desenvolvimento que pudesse ser usufruído por 

todo o conjunto da sociedade, fato denunciado por Walter Benjamim, quando trabalhou a 

figura do poeta Charles Baudelaire, na Paris do século XIX
652

. 

Idêntico fenômeno ocorre nas cidades que foram referência para o processo de 

urbanização brasileira: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Manaus, entre outras. Todas 

elas passaram por grandes processos de remodelação urbana e tiveram uma elite que assumiu 

o discurso do progresso, mas que não democratizou o acesso às benesses da belle époque para 

todo o conjunto social. 

A revista carioca FonFon, de 1909, apresenta com detalhes o projeto de cidade 

escolhido pela elite, selecionando quem deveria dele participar.  Determinando, por exemplo, 

como deveriam os cidadãos se trajar para frequentar o centro da cidade: 

A população do Rio que, na sua quase unanimidade, felizmente ama o asseio e a 

compostura, espera ansiosa pela terminação desse hábito selvagem e abjeto que nos 

impunha as sovaqueiras suadas e apenas defendida por um simples camisa de meia 

rota e enojante de suja, pelo nariz do próximo e do vexame de uma súcia de 

cafajestes em pés no chão(...) pelas ruas mais centrais e limpas de uma grande 

cidade... (...) Na Europa ninguém, absolutamente ninguém, tem a insolência e o 

despudor de vir para as ruas de Paris, Berlim, de Roma, de Lisboa, etc; em pés 

nochão e desavergonhadamente e mangas de camisa
653

. 
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Os locais símbolos da modernização e do progresso das cidades deviam ser 

preservados para a utilização dos citadinos que soubessem conviver com os novos espaços 

embelezados e higiênicos: 

Espetáculo a que assistimos revoltados no domingo à noite, quando tocava no 

jardim público a Banda Filhos de Euterpe, não pode e não deve repetir-se. Ribeirão 

Preto (...) não pode estar dominada por este elemento pernicioso que attenta pública 

e audaciosamente contra os mais comesinhos deveres sociais, e que vae além, muito 

além, chegando a desrespeitar as famílias, fazendo-as retrahirem-se, fugirem 

daquele logaraprasível e único que possuímos. ―As horizontaes‖, uma cáfila de 

negras desocupadas e atrevidas e uma molecada insolene que está pedindo colônia 

correcional (...). A liberdade, já tivemosoccasião de dizer referindo-nos a abusos 

naquele logar, não pode ser esta criminosa. Desatenção que indivídoas mal educadas 

querem praticar com similhante desenvoltura - o jardim é de todos, mas de todos 

educados. À Prefeitura e às autoridades policiaesendereçamos estas linhas como 

uma reclamação que nos fizeram muitas famílias. Esperamos o corretivo enérgico 

da parte das autoridades, mesmo que se torne preciso uma postura municipal 

proibindo alli a entrada desta gente mal educada
654

. 

As cidades do interior paulista estudadas nesta tese impunham  limite de ingresso aos 

mais pobres e a única via de acesso seria a contrapelo, pelo olhar, ou mesmo pela sua inserção 

forçada nos espaços reservados a elite. As posturas municipais tiveram um papel determinante 

nessa trajetória. Na nota citada, possivelmente uma cidadã da elite exige a elaboração de uma 

postura para disciplinar os abusos cometidos pelos excluídos que faziam sua inserção no 

espaço urbano a contragosto das camadas ricas.   

Analisando a configuração das cidades em estudo e o paulatino aburguesamento do 

meio urbano, concordamos com Muniz Sodré, quando diagnostica os efeitos das 

transformações urbanas no contexto da Primeira República: 

A arquitetura e o urbanismo são convocados para dramatizar barrocamente a 

natureza e fabricar as aparências de modernidade. Neste sentido, a cidade passa a ser 

concebida como espetáculo, criando-se espaços para o desfile das famílias 

burguesas e imagens para a ostentação de seus valores culturais, contrapostos ao 

rusticismo rural e aos segmentos negro-populares, numa dinâmica onde 

imperialismo visual e concentração urbana andam juntos; desenho topográfico, 

projeto mercantil e destino político revelam-se interdependentes.
655

 

 

Nas cidades do café, as práticas e permanências da ordem hierárquica  expressavam-

se não apenas nos edifícios e na valorização de áreas restritas, mas também em atos 

cotidianos. Esta nota do jornal A Cidade, de 1908, apresenta claramente os sintomas das 
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permanências na modernidade, pela revelação da crueldade com que eram tratados os mais 

pobres, sobretudo os negros, passados já vinte anos da Abolição e em plena belle époque:  

No Domingo à noite desabou sobre a cidade forte temporal (...) À certa hora, as ruas 

da cidade transformaram-se em um vasto lençol d‘agua e vimos alguns cavalheiros, 

à moda chineza ou da Índia Ingleza, montados sobre o costado de alguns pretos em 

demanda dos Clubs
656

. 

 

Esta cena, onde ―cavalheiros‖ são carregados nos ―costados dos negros‖, expressa a 

permanência de uma mentalidade social pautada em função de valores e papéis sociais que 

remontam ao período colonial
657

. Porém, tal mentalidade não era exclusiva das elites das 

cidades interioranas, ela perpassava toda a sociedade brasileira. 

 

 

4.13 O cinema fala e a Belle Èpoque silencia! 

 

Este tópico pontua o término da economia cafeeira conduzindo o país e, no caso do 

cinema, o fim do período silencioso.  

As companhias de variedades procuravam as cidades do café no intuito de divulgar 

os seus espetáculos e fortalecer os seus ganhos. O conjunto de espetáculos que chegou em  

Franca e Ribeirão Preto, entre fins do século XIX e início do século XX, dá uma dimensão do 

que foi o circuito do entretenimento nessas localidades. 

Em muitos aspectos as cidades do café anteciparam os grandes centros.  São Paulo, 

até 1912, não possuía um teatro com estrutura para abrigar espetáculos mais refinados e de 

grande porte
658

, enquanto em Ribeirão Preto, devido ao dinheiro do café, o Teatro Carlos 

Gomes passou a ser uma referência para as grandes companhias internacionais.  

O crescimento das companhias de cinematógrafos que existiam nas cidades, seja na 

exibição, distribuição, ou produção reafirmam a dinâmica do entretenimento, numa clara 

ligação com a diversificação dos excedentes da cafeicultura, o que pode ser verificado com o 

surgimento de várias empresas  especializadas no ramo das diversões.  

A concorrência entre os exibidores foi outro fator da modificação nos espaços de 

sociabilidade. A corrida para  atualizar as fitas, transformar até mesmo a fachada dos prédios 
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das salas de cinema para atrair o público consumidor foi constante nas cidades estudadas. 

Essas ações operaram mudanças nos espaços de lazer e na configuração urbana da cidade. 

 Com a supremacia das distribuidoras norte-americanas, após a Primeira Guerra 

Mundial, os importadores-exibidores da primeira década recolheram-se numa posição 

subalterna. A polifonia de vozes e imagens vigente até 1916 foi substituída pelo discurso 

monocórdico da mercadoria americana
659

. 

Se isso deu uma certa tranquilidade à exibição, cujos projetos de maturação mais 

longos dependiam da oferta e abundante de filmes, tirou-lhe, por outro lado, a 

audácia que os motivara nos dez anos anteriores. Ela se aburguesou, praticamente 

vivendo da renda garantida por um produto colocado na porta do cinema. O único 

setor que continuou patinando, sem encontrar o seu caminho nem um discurso 

coerente foi dos produtores brasileiros de filmes
660

. 

 

Souza chega a especificar dois grandes movimentos do cinema brasileiro para 

explicar o que aconteceu quando este recebeu a influência norte americana no pós guerra. O 

autor localiza o período de 1896 a 1914 como uma longa experiência de recepção e realização 

de práticas, usos e conhecimentos técnicos do cinema e que foram destruídos pelo monopólio 

do cinema americano
661

.Um primeiro público entrou em colapso às vésperas da Primeira 

Guerra Mundial, sendo reeducado nos anos seguintes pelos fãs do Chaplin, das estrelas e do 

cinema clássico de Hollywood 
662

. 

Souza refere-se à destruição dos produtores de cinema brasileiros quando do avanço 

do monopólio de Hollywood e às distribuidoras que montaram escritórios cada vez mais 

completos nas cidades do café. Para os produtores das cidades estudadas, o principal caminho 

a seguir era o mercado de exibição, pois a produção ficava dia a dia mais escassa e cara, 

restando geralmente o caminho da cavação.  

 As companhias americanas ainda agregaram um elemento a mais em sua crescente 

monopolização, introduzindo os filmes de longa metragem. A Fox apresentou filmes de oito a 

dez partes em 1916, ocupando praticamente toda a sessão e alterando aquelas que 

normalmente mantinham apresentações variadas. Os filmes europeus ainda eram bem 

diversificados em termos de metragem, suas películas possuíam de quatro a dez atos ou 

partes, e cada sessão podia ter três, cinco ou dez filmes ou mais, dependendo do estilo de 

programação de cada sala
663

. 
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Com a chegada das empresas norte americanas ocorreu um distinção das empresas 

distribuidoras das empresas exibidoras. Para Serrador, à frente da administração da 

Companhia Cinematográfica Brasileira, foi importante, pois desobrigava a CCB de imobilizar 

capitais com a aquisição de filmes, permitindo-lhe a manutenção das obrigações de locação 

com a capital paulista e o interior
664

. 

 

A CCB reduziu sua participação na importação centralizando-se na exibição ( a 

oferta abundante de películas pelo mercado internacional fez com que a CCB não 

desativasse por completo a importação e distribuição próprias)
665

. 

 

No âmbito da política, no decorrer dos anos vinte, o que ruía era a Belle Èpoque 

Caipira. Ainda firme nos primeiros anos da década, seguiu definhando, até a crise de 1929. A 

maior crise econômica do último século arruinou a economia cafeeira, que deixava de ser 

elemento preponderante na economia nacional, e agudizou o desgaste político do partido que 

protegia e dava sustentação aos cafeicultores, o PRP (Partido Republicano Paulista). 

A capacidade de diversificação e os investimentos feitos no mundo do 

entretenimento no contexto da economia cafeeira começavam a se tornar rarefeitos, outros 

investimentos e enfoques surgiram e a década de trinta aproximava-se, finalizando, não 

apenas a Primeira República, mas a era do cinema silencioso, com o advento do cinema 

sonoro. 

Este novo contexto deixou para trás um período onde a atuação da economia cafeeira 

dinamizou os lazeres, onde além do papel preponderante dos grandes cafeicultores foi 

possível perceber a existência de uma multiplicidade de iniciativas e de agentes envolvidos 

com o mundo do entretenimento, sobretudo com o cinema silencioso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Sala Aberta 
Para compreender a sociedade complexa,  

leia suas instituições e suas obras de arte. 
WILLIAMS, Raymond 

 

Como vimos, o crescimento urbano das cidades do café, os novos espaços de 

sociabilidade como teatros, cassinos, confeitarias e salas de cinema proporcionaram aos 

citadinos de Franca e Ribeirão Preto inúmeras formas de entretenimento e a mais impactante 

de todas elas: o cinema. Um ícone da modernidade, este veículo instala-se em fins do século 

XIX quando ainda era uma atração espontânea e esporádica e misturava-se aos circos e 

―vaudevilles‖, característica que foi paulatinamente se alterando no decorrer da última década 

daquele século e, principalmente nas duas primeiras décadas do século XX. A 

heterogeneidade da exibição possibilitou uma grande variedade nas formas de sua apropriação 

pelos espectadores, conferindo uma dinâmica ímpar ao processo de afirmação do cinema 

como gênero espetacular específico e nova prática cultural
666

. 

Esta tese utilizou-se de toda sorte de investigações com o intuito de aferir o objetivo 

de nosso estudo, ou seja, o registro da relação cinema e cidade. Nesta busca, percebemos que 

o documento intitulado Diário da Baronesa apresenta importantes aspectos da recepção e que, 

num pequeno conjunto de registros, leva com ele o pesquisador atento para as salas de 

cinema. Trata-se de um documento que convida-nos a indagar por que a Baronesa insiste em 

ir constantemente ao cinema, mesmo que muitas vezes não tenha gostado do que fora ali 

exibido. São vários os registros: quem a acompanhara ao cinema, quem eram as pessoas que 

encontrava nas sessões, quais eram os programas que ela havia apreciado, além de um detalhe 

altamente simbólico para o período: a Baronesa deixa registrada sua satisfação por tomar 

―café feito pela eletricidade‖, além de evidenciar que para o grupo social ao qual ela pertencia 

a ida às salas de cinema era atividade rotineira.  

A reunião das fontes forneceu um rico material sobre a recepção do cinema. O efeito 

causado pelas imagens das companhias que chegavam à cidade era descrito nos jornais com 

bastante entusiasmo e confirma o importante papel deste veículo na modificação dos hábitos 

urbanos. Ou seja, pudemos verificar que existiu uma atividade comercial consistente do 

cinema em Ribeirão Preto e Franca nas primeiras décadas do século XX, que usou para sua 

veiculação e disseminação estruturas como os jornais, as salas de cinemas, os teatros, os 
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cassinos, as confeitarias e cujos dados permanecem ainda inéditos nos arquivos públicos. Esta 

atividade merece ser reconhecida e registrada como parte importante da história do cinema 

silencioso no Brasil. O conjunto desses elementos, que pudemos levantar em nossa pesquisa, 

e a movimentação desses dados, como num grande teatro de variedades, levou-nos a alcançar 

o nosso objetivo, ou seja, a leitura e análise da relação cinema-cidades do café no período da 

Belle Èpoque Caipira.  

Seguindo os trilhos da Mogiana, na cidade de Ribeirão Preto encontramos a estreita 

relação da elite cafeeira com o comércio do cinema, através do poderoso coronel Francisco 

Schimidt, o ―rei do café‖, assim como do imigrante francês e garçom, Françoes Cassoulet, 

projetando-se como o ―rei da noite‖ na ―Petit Paris‖ por sua aproximação com a elite do café, 

o que lhe propiciou a administração dos Cassinos Antártica e Eldorado, assim como a 

propriedade e administração de várias salas de cinema.  

Na cidade de Franca e Ribeirão Preto, os documentos revelam o pioneirismo de dois 

importantes produtores de cinema: Aristides Motta e José Pires. Em um período de muitas 

experimentações esses empreendedores registraram fatos do cotidiano, atenderam 

encomendas de instituições e de particulares e suas empresas ficaram conhecidas em várias 

cidades do Estado de São Paulo, assim como no triângulo mineiro. Como a comprovar as 

agruras por que passam muitos iniciadores e visionários, ambos os produtores/exibidores 

vieram a falir e dedicaram-se a outras atividades. José Pires seguiu para a carreira do 

magistério e Aristides Motta seguiu como agente cultural e fotógrafo.  

O filme sobre o crime de Cravinhos é outro significativo registro que apontamos 

sobre o impacto e alcance do cinema na ―belle époque caipira‖. Esta película e os fatos que 

envolvem sua produção e veiculação desnudam o fenômeno da ambiguidade que acompanha 

a modernidade, contexto no qual estava imersa a sociedade das terras do café, pois revela  a 

face obscura da elite cafeeira, ou seja, seu amplo e irrestrito poder político, nas mais diversas 

situações usado para apagar vestígios de seus abusos e desmandos. Pois, uma vez que o tema 

do filme girava em torno da denúncia de um crime gravíssimo, os coronéis nele envolvidos 

tentaram de tudo para apagar as imagens da película, não conseguiram, mas garantiram as 

manobras necessárias para se resguardarem e saírem impunes. Por outro lado, no mesmo 

período, exigia-se da população, principalmente por meio das posturas municipais, todo um 

moldar de hábitos e costumes, de refinamentos na busca de um processo civilizatório nos 

moldes europeus.
667

.  
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Nossa pesquisa mostra-nos também que o cinema apresentou-se como símbolo do 

novo, do progresso, abrindo novas frentes de trabalho como na área da música, do comércio 

de fitas, da projeção, entre outros.  

 

Imagem26: Interior da sala de cinema Santa Maria-1927 

Acervo: Museu da Imagem e do Som-Franca 

 

Um rico documento para o reconhecimento e análise das plateias das cidades do café, 

a foto reproduzida acima mostra-nos o interior do Cine Santa Maria, no ano de 1927, na 

cidade de Franca. Sua importância reside na possibilidade de fazermos uma leitura da 

dimensão da relação entre cinema e cidade no período, objetivos centrais deste trabalho. 

Podemos examinar a composição dos espectadores nas gerais (pejorativamente chamada de 

galinheiro) e o número de frequentadores. Nota-se que a sala estava super lotada, (a 
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capacidade do cine-teatro era de 1400 lugares), vê-se, inclusive, pessoas de pé, encostadas à 

parede.   

A foto é valiosa também por ser um instantâneo, e não um posado, o que nos permite 

captar as reações expressas por crianças e jovens que nela aparecem e como se relacionam 

com o clic da máquina fotográfica: alguns vedam os olhos com as mãos, uma garotinha da 

fileira da direita tampa os ouvidos, outro garoto, de frente para o fotógrafo, fecha os olhos 

com toda a força.  Ou seja, por mais que várias invenções produzidas pela segunda revolução 

científica e tecnológica, como a fotografia, fizessem parte do universo cotidiano desde o final 

do século dezenove, alguns segmentos da sociedade, sobretudo esse público mais simples, 

ainda demonstrava estranheza frente a elas. No entanto, se a leitura nos apresenta alguns 

limites para a ampla fruição dos objetos desse mundo moderno, a imagem de sala cheia numa 

sessão qualificada como chic
668

   ilustra cabalmente a larga adesão ao cinema, mostrando-o 

como um meio de comunicação de massa recém consolidado. 

Este instantâneo da plateia do Santa Maria oferece-nos uma  imagem etnográfica, 

pois espontânea, apresentando um público diversificado e alguns espectadores muito simples, 

mas trajados adequadamente para a sessão. O ir ao cinema era um hábito para muitos, e um 

acontecimento para outros que, juntando seus réis, conseguiam usufruir da magia do cinema. 

Arrolada no acervo do Museu da Imagem e do Som de Franca, esta foto não traz os 

dados do fotógrafo, tampouco podemos saber o alcance que este documento teve na cidade. 

Porém, há a indicação de que teria sido feita a pedido do proprietário do cinema (José Muniz), 

a fim de divulgar a lotação e demonstrar o prestígio de sua casa de espetáculo. A data, 1927, 

foi o ano de registro do primeiro filme falado do período, constituindo e anunciando, aos 

poucos, o término do período silencioso. 

No início do século XX, em meio a um amplo conjunto de mercadorias culturais, 

estéticas, tecnológicas e souvenir estava o cinema, inaugurando a chegada de ―novos tempos‖, 

proporcionando novos espaços de sociabilidade e de lazer e contribuindo para um conjunto de 

novas experiências visuais para homens e mulheres em todo o mundo. Neste período o cinema 

é símbolo da sociedade cosmopolita e desenraizada e, produto de experiências desenvolvidas 

em diferentes lugares do mundo, chegou ao Brasil e nas cidades do café na década de noventa 

do século XIX. 

O primeiro cinema era parte constituinte de todo um conjunto de atividades de 

entretenimento e conviveu por muito tempo sendo projetado junto ao circo, a números de 
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mágica, à dança, à música, ao teatro. Enfim, conviveu com toda sorte de linguagens, os 

chamados espetáculos de variedades, até se sobressair e se constituir como um elemento 

independente. 

Enquanto técnica, o cinema era a grande atração e trazia para o público imagens 

inéditas de paisagens, lugares e pessoas. Esses aspectos faziam das outras formas de 

representações artísticas algo comum, que não causava tanta excitação para aqueles homens 

que viviam sob o signo do novo. Portanto, ocorre uma profunda mudança na produção 

cultural com a introdução do cinema, afetando as formas de sociabilidade e alterando 

definitivamente o cotidiano.  

Através da documentação pode-se também constatar que a nova configuração urbana 

desenhada nas cidades do café buscou assegurar a área central para os cidadãos que 

possuíssem condições econômicas favoráveis. Desejo este que não se efetiva, devido à 

presença dos excluídos que invadem praças e áreas de lazer, fazendo do centro espaço para 

um crescente trabalho informal. 

Notou-se que, ao mesmo passo em que as casas do centro da cidade deviam ser 

exclusividade dos ―bem sucedidos‖, houve, por parte da mesma elite dirigente e dos 

comerciantes, a organização do centro como espaço privilegiado para o lazer comercial, 

fazendo com que, inevitavelmente, este se tornasse polo de atração para todos os moradores, 

indistintamente.  

As transformações urbanas e sociais verificadas nas cidades do café, entre o final do 

século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, foram acompanhadas pelo 

desenvolvimento do comércio do entretenimento, e o surgimento e a paulatina disseminação 

dos cinemas e das empresas de cinema confirmam que o lazer já tinha se tornado uma 

atividade rotineira.    

Por outro lado, todas essas mudanças que se passavam nas cidades do café eram 

apenas um viés do que estava ocorrendo no mundo.  Sabe-se que no século XIX ocorreram 

intensas transformações ligadas às questões do público e do privado, à medida que o 

capitalismo avançava na vida material do mundo capitalista: 

A difusão das comodidades urbanas ultrapassou o pequeno círculo da 

elite e alcançou um espectro muito mais abrangente da sociedade, de 

modo que até mesmo as classes laboriosas começaram a adotar alguns 

hábitos de sociabilidade, como passeios em parques, antes terreno 

exclusivo da elite, caminhando por seus jardins privativos e 

promovendo uma noite no teatro 
669

. 
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Verificou-se que nas cidades de Franca e Ribeirão Preto toda essa fruição do mundo 

do entretenimento, através dos primeiros teatros, das óperas e dos cinemas, tornou-se possível 

devido à economia cafeeira e contou com sua efetiva participação. O fortalecimento das 

atividades de entretenimento, a partir de 1908, com a estabilização da energia elétrica nas 

áreas centrais e as intervenções nas áreas urbanas confirmam a contribuição dos capitais 

acumulados pela cafeicultura na dinamização de atividades tipicamente urbanas
670

 como o 

cinematógrafo. 

A dificuldade de trabalhar o período do cinema silencioso requer do pesquisador um 

desafio muito grande na reunião de todo registro que possa afirmar seu estabelecimento e a 

sua fruição. Mesmo reconhecendo que sobre o cinema silencioso no Brasil só tenha restado 

cerca de menos de dez por cento de sua materialidade
671

, reunida na Cinemateca Brasileira, 

ainda assim é possível compor a relação do cinema com a sociedade que o cercava por meio 

da leitura de imagens, no caso as fotografias, dos contratos, dos cartazes, do registro na 

imprensa e do registro de seus citadinos. Esse esforço requer avançar na coleta de dados para 

além dos arquivos públicos. Um passo além nesse tema será o aprofundamento da coleta em 

arquivos particulares que, com toda certeza, poderá apresentar uma soma de materiais para o 

alargamento da narrativa da relação entre cinema e sociabilidade nas cidades do café. 

A bibliografia utilizada, voltada não apenas para a linguagem específica do cinema, 

mas que também dá conta das questões sobre urbanização e modernidade, contribuiu para 

afirmarmos o florescimento crescente de uma nova vida cultural, a princípio circunscrita aos 

centros das cidades, através da abertura de diferentes espaços de lazer.  Fato que, como 

constatado, ampliou e influiu na sociabilidade dos citadinos e na relação dos mesmos com o 

cinema. Ou seja, o cinema era produto de um processo que incluía vários fatores resultantes 

do processo da segunda revolução cientifico-tecnológica, mas também produziu a vida 

moderna com seu modismo, suas propagandas, seu comércio e seu fascínio. 

Enfim, o conjunto do material reunido possibilitou verificar a existência de uma 

significativa atividade de cinema nas cidades do café, criando nova sociabilidade naquele 

período histórico, além de sugerir um leque de possibilidade de análises que apontam para 

futuras pesquisas, dentre as quais apontamos uma análise dos gêneros de filmes exibidos 

                                                           
670

 FERNANDES, 2011, op.cit., p, 73. 
671

 SOUZA, Carlos Roberto de. Estratégias de sobrevivência: ―Uma estimativa da metragem ou duração total da 

produção silenciosa seria arbitrária e discutível, mas certamente, se ousada, resultaria num percentual de 

materiais existentes inferior a dez por cento‖. In. (Org.). PAIVA, Samuel & SCHVARZMAN, Sheila. Viagem 

ao cinema silencioso do Brasil. Ed. Beco do Azougue, 2011, p. 17. 



277 

 

  

nessas cidades; a existência de produtores de filmes nas terras do café; além da possibilidade 

de aprofundamento da análise do processo de recepção do cinema nessas localidades.  

Esta tese compõe uma primeira tentativa de registro da relação cinema- cidade na 

região envolvida com o ―boom‖ cafeeiro da Primeira República. Que venham outras 

pesquisas para aprofundar os temas e mapear todo o circuito do cinema silencioso da Alta 

Mogiana, que, com certeza, terão muito a acrescentar. 

O convite está feito, vamos adentrar as salas empoeiradas e escuras para 

enxergarmos e ouvirmos o cinema silencioso. 
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Brazil Magazine Revista Ilustrada d„Arte e Atualidades. Publicação de Propaganda 
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Cinemateca Brasileira: 

 

Centro Cinematográfico Brasileiro. Acervo da Cinemateca Brasileira. Disponível em 
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http://www.cinemateca.com.br/
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Filmografia. Centro Cinematográfico Brasileiro. Acervo da Cinemateca 

Brasileira. 

 

 

Neste acervo de banco de dados da filmografia foram encontrados doze registros de 

filmagens do período silencioso sobre a cidade de Ribeirão Preto. Apenas um dos registros 

possui sua materialidade, é a filmagem de 1928, sobre a cidade de Ribeirão Preto. 

Na cidade de Franca localizamos três registros e dois desses registros possuem sua 

materialidade; trata-se de encomendas de posados a fim de atender as exigências do 

Centenário da Independência do Brasil na Exposição Nacional, mostrando as belezas da 

cidade no ano de 1922 e uma propaganda da indústria de calçados Jaguar do ano de 1926.  

O conjunto de registros dessas películas nas cidades do café indica que o cinema foi 

bastante utilizado para perpetuar e ostentar pessoas e acontecimentos e vender uma imagem 

sedutora das cidades.  Este acervo mostra-se um campo aberto para futuros estudos.   

 

 

Ficha de Filmes Produzidos na cidade de Ribeirão Preto: 

 

1-FESTAS EM HONRA DO BISPO D. ALBERTO EM RIBEIRÃO PRETO 

Filme desaparecido 

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1909a 

País: BR 

Circuito exibidor: 

Exibido em Curitiba a 25.09.1909, no Éden Paranaense. 

Gênero:Documentário 

Termos descritores: Igreja Católica; Solenidade 

Termos geográficos:Ribeirão Preto - SP 

Identidades/elenco: Alberto - bispo 

Conteúdo examinado: N 

Fontes utilizadas:  

MGV/P, citando A República, 25 e 27.09.1909, p.1-2 

 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=000677&format=detailed.pft
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2- SAÍDA DA MISSA DA IGREJA MATRIZ DE RIBEIRÃO PRETO 

Filme desaparecido   

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1911a 

País: BR 

Circuito exibidor 

Exibido no Bijou, de São Paulo, em 02.09.1911. 

Sinopse 

Saída da missa da Igreja Matriz de Ribeirão Preto, São Paulo. 

Gênero 

Documentário 

Termos descritores 

Missa 

Descritores secundários 

Igreja Matriz de Ribeirão Preto - SP 

Termos geográficos 

Ribeirão Preto - SP 

Fotografia 

Operador:Motta,Aristides 

Conteúdo/examinado: N 

Fontes/utilizadas:  

JCB/OESP 

 

3- C.A. PAULISTANO VERSUS COMERCIAL F.C. 

Filme desaparecido   

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 48min, 1.000m, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1920 

Data de filmagem: 1920.07.18 

País: BR 

Estado: SP 

Sinopse 

Jogo de futebol entre C.A. Paulistano e Comercial F.C. de Ribeirão Preto, por ocasião da 

inauguração do Estádio de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. "Três partes (...) Os dois 

campeões nacionais na gigantesca luta 6.000 espectadores." 

Gênero: Documentário 

Termos descritores: Futebol 

Descritores secundários 

Estádio de Ribeirão Preto - SP; Inauguração; Paulistano FC; Comercial FC 

Termos geográficos: Ribeirão Preto - SP 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001173&format=detailed.pft
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Conteúdo/examinado: N 

Fontes/utilizadas:  

JCB/OESP 

Observações:  

Anunciado em 01.08.1920 por <Silva, Evaristo>; <Politeama>; Ribeirão Preto. 

 

4- O CRIME DE CRAVINHOS 

Filme desaparecido   

Categorias 

Longa-metragem / Silencioso / Ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1920 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Data e local de lançamento 

Data: 1920.11.25 

Local: São Paulo 

Sala(s): Palace 

Sinopse 

Reconstituição do chamado "crime da rainha do café", Dona Sinhá Junqueira, fazendeira de 

Ribeirão Preto, acusada de ter mandado assassinar o genro. 

Gênero:Drama; Policial 

Termos descritores:Homicídio 

Descritores secundários:Junqueira, Sinhá; Fazenda; Café 

Termos geográficos:Ribeirão Preto - SP 

Produção 

Companhia(s)produtora(s): SãoPaulo/NaturalFilmes 

Produção: Carrari,Arturo;Rossi,Gilberto;Silva 

Direção: 

Direçãodecena: Carrari,Arturo 

Fotografia 

Operador: Rossi,Gilberto 

Identidades/elenco:  

Tagliaferro,Antonio 

Santoro,Filippo 

Fiorini 

Camiles,Elvirade 

Camiles,Antoniode 

Tartaglione,Nicola 

Arena,Rodolfo 

Conteúdo/examinado: N 

Fontesutilizadas:  

JCB/OESP 

MRG/CCP 

CS/FCB 

Fontesconsultadas:  

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001863&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001875&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001875&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001875&format=detailed.pft
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ACPJ/CB:1906-1968 

ACPJ/75 

ALSN/DFB-LM 

Observações:  

Em10partes. 

Distribuído pelo interior do estado de São Paulo por <Carrari, José>, segundo MRG/CCP; 

"único concessionário: <F. Correa Santos>, São Paulo", em abril de 1921, segundo 

JCB/OESP. 

Houve antes do lançamento uma sessão especial no <Avenida>, em meio à qual a cópia em 

exibição foi apreendida pela polícia - segundo MRG/CCP; JCB/OESP menciona duas sessões 

especiais anteriores ao lançamento, anunciadas para os dias 20 e 22.11.1920, que não se 

realizaram por intervenção da polícia. 

A fonte do elenco é MRG/CCP; CS/FCB acrescenta ainda <Trimanti, Humbertina> e 

<Nacarato, Carmo>. 

As fontes ACPJ indicam com o título de <CRIME DA RAINHA DO CAFÉ> uma produção 

de 1933 produzida e dirigida por Rossi. Deve tratar-se do mesmo filme. 

ALSN/DFB-LM acrescenta na ficha técnica a produção de <Fiorini, Silva>, que também 

inclui no elenco, e argumento de <Carrari, Arturo>; locações em <Araraquara - SP>. 

 

5-A VISITA DO SR. EPITÁCIO PESSOA A RIBEIRÃO PRETO 

Filme desaparecido   

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1921 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

Gênero:Documentário 

Termos descritores:Governo Federal 

Produção 

Companhia(s)produtora(s): CariocaFilmes 

Fotografia 

Operador: Botelho,Alberto 

Identidades/elenco: Pessoa,Epitácio 

Conteúdo/examinado: N 

Fontes/utilizadas:  

MAM/79 

 

6-INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DE RODAGEM SÃO PAULO A RIBEIRÃO 

PRETO 

Filme desaparecido   

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original:35mm, BP, 16q 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001875&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001875&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001875&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002299&format=detailed.pft
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Data e local de produção 

Ano: 1922 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Data e local de lançamento 

Data: 1922.07.05 

Local: São Paulo 

Sala(s): República 

Gênero:Documentário 

Termos descritores:Rodovia; Obra pública 

Descritores secundários:Rodovia São Paulo - Ribeirao Preto 

Produção 

Companhia(s)produtora(s): IndependênciaFilme 

Conteúdoexaminado: N 

Fontesutilizadas:  

JCB/OESP 

 

 

7-COMPANHIA ELETRO-SIDERÚRGICA BRASILEIRA 

Filme desaparecido   

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1925 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Data e local de lançamento 

Exibição especial: 1925.06.06 

Local exibição especial: São Paulo 

Sala(s): República 

Sinopse 

Documentário sobre as instalações da Companhia Eletrometalúrgica Brasileira de Ribeirão 

Preto, São Paulo, apresentando "desde a extração do minério nas minas da companhia, o seu 

transporte para a usina, depois o funcionamento dos fornos, até o aparecimento dos grandes 

blocos de gusa e finalmente as barras de aço." 

Gênero:Documentário 

Termos descritores:Indústria; Metalurgia 

Descritores secundários:Extrativismo; Minério; Usina; Aço; Companhia Eletrometalúrgica 

Brasileira 

Termos geográficos:Ribeirão Preto - SP 

Conteúdoexaminado: N 

Fontes/utilizadas:  

JCB/OESP 

Observações:  

Localdeproduçãoprovável. 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002365&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002754&format=detailed.pft
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Ver também <VISITA DA MISSÃO BRITÂNICA ÀS GRANDES USINAS DA CIA. 

ELETROMETALÚRGICA DE RIBEIRÃO PRETO>, de 1924. 

8-VISITA DA MISSÃO BRITÂNICA ÀS GRANDES USINAS DA CIA. 

ELETROMETALÚRGICA DE RIBEIRÃO PRETO 

Filme desaparecido   

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1924 

País: BR 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: DF 

Gênero: Documentário 

Termos descritores: Visita Estrangeira - UK; Energia; Metalurgia 

Descritores secundários: Companhia Eletrometalúrgica de Ribeirão Preto 

Termos geográficos: Ribeirão Preto - SP 

Produção:Companhia(s)produtora(s): Botelho Filme 

Fotografia 

Operador: Botelho,Alberto 

Conteúdoexaminado: N 

Fontesutilizadas:  

MAM/79 

Observações:  

Ver também <COMPANHIA ELETRO-SIDERÚRGICA BRASILEIRA>, de 1925. 

 

9-ROSSI ATUALIDADES. N.069/ Ribeirão Preto. 

Filme desaparecido   

Categorias 

Cinejornal / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1924 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Data e local de lançamento 

Data: 1924.10.10 

Local: São Paulo 

Sala(s): República 

Sinopse 

"Sumário: Na terra de Itu - Paisagens de Pirapora - O Batalhão Hilário de Freitas - Aspectos 

da grande corrida automobilística 'São Paulo - Ribeirão Preto' - Inauguração da Exposição de 

estradas de rodagens" (10.10.1924) - ou "Batalhão Hilário Freire" (12.10.1924) - ou 

"Inauguração da Exposição de Automóveis" (14.10.1924). 

Termos descritores 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002708&format=detailed.pft
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Cidade; Automobilismo; Exposição 

Descritores secundários:Batalhão Hilário de Freitas 

Termos geográficos:Itu - SP; Pirapora - SP; São Paulo - SP; Ribeirão Preto - SP 

Produção: 

Companhia(s)produtora(s): RossiFilme 

Conteúdoexaminado: N 

Fontes/utilizadas:  

JCB/OESP 

 

10-ROSSI ATUALIDADES. N.078/ Ribeirão Preto 

Filme desaparecido   

Categorias 

Cinejornal / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1925 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Data e local de lançamento 

Data: 1925.02.13 

Local: São Paulo 

Sala(s): República 

Sinopse 

"Inauguração da ponte sobre o Rio Pardo - Ribeirão Preto, a formosa e opulenta princesa do 

oeste, acaba de se aproximar de Brodósqui, por meio de uma ponte no Rio Pardo. 

Pindamonhangaba - inauguração da Santa Casa de misericórdia. Os Esportes - com 

extraordinário brilhantismo teve lugar a inauguração da nova praça de esportes da Associação 

Portuguesa. Automobilismo - resumo de filmes instrutivos - A Escola Profissional Masculina 

da capital é um grande estabelecimento de educação, que, seguindo o princípio 'basta-te a ti 

mesmo' dá aos jovens a cultura acadêmica e a prática de ofício. As modas femininas." (A 

Platéia, 02.03.1925) 

Termos descritores 

Obra pública; Engenharia; Rio; Hospital; Esporte; Automobilismo; Ensino; Moda 

Descritores secundários 

Ponte; Santa Casa de Misericórdia, Pindamonhangaba - SP; Associação Portuguesa, São 

Paulo - SP; Escola Profissional Masculina, São Paulo - SP 

Termos geográficos 

Rio Pardo - SP; Ribeirão Preto - SP; Brodósqui - SP; Pindamonhangaba - SP 

Produção 

Companhia(s)produtora(s): RossiFilme 

Conteúdo/examinado: N 

Fontesutilizadas:  

JCB/OESP 

Platéia/estudo 

 

11- RIBEIRÃO PRETO 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002676&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002845&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002845&format=detailed.pft
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Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1928 

Data de filmagem: 1928.03.00 

País: BR 

Estado: DF 

Sinopse 

A cidade de Ribeirão Preto: principais ruas, praças, igrejas, obras públicas, órgãos municipais, 

escolas; autoridades municipais: o prefeito, José Martimiano da Silva; o diretor de obras, Dr. 

Renato Camerini. 

Gênero 

Documentário 

Termos descritores 

Cidade; Ribeirão Preto - SP 

Descritores secundários 

Ferrovia; Cia. Mogiana de Estrada de Ferro; Trem; Monumento; Herma de Francisco 

Schmidt; Câmara Municipal de Ribeirão Preto; Herma de Luiz Pereira Barreto; Catedral de 

São Sebastião, Ribeirão Preto - SP; Matriz do Rosário, Ribeirão Preto - SP; Palácio 

Episcopal, Ribeirão Preto - SP; Fórum Municipal, Ribeirão Preto - SP; Jornal A Cidade; 

Jornal O Diário da Manhã; Mercado Municipal, Ribeirão Preto - SP; Teatro Carlos Gomes, 

Ribeirão Preto - SP; Alimentação; Cerveja; Cia. Cervejaria Paulista; Companhia Antártica 

Paulista; Biblioteca Pública de Ribeirão Preto; Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto; 

Hospital; Beneficência Portuguesa, Ribeirão Preto - SP; Santa Casa de Misericórdia, Ribeirão 

Preto - SP; Asilo Padre Euclydes, Ribeirão Preto - SP; Asilo de Órfans Anália Franco, 

Ribeirão Preto - SP; Escola; Colégio Santa Úrsula, Ribeirão Preto - SP; Colégio Metodista, 

Ribeirão Preto - SP; Escola Profissional, Ribeirão Preto - SP; Universidade; Faculdade de 

Farmácia, Odontologia e Escola Normal, Ribeirão Preto - SP 

Termos geográficos 

Praça Francisco Schmidt, Ribeirão Preto - SP; Rua General Osório, Ribeirão Preto - SP; Rua 

Saldanha Marinho, Ribeirão Preto - SP; Rua Dr. Prudente de Moraes, Ribeirão Preto - SP; 

Avenida da Saudade, Ribeirão Preto - SP; Praça 15 de Novembro, Ribeirão Preto - SP; Praça 

Dr. Aureliano de Gusmão, Ribeirão Preto - SP; Praça Coração de Maria, Ribeirão Preto - SP; 

Praça 13 de Maio, Ribeirão Preto – SP. 

Produção 

Companhia(s)produtora(s): ViannaFilm 

Identidades/elenco:  

Silva,JoséMartimianoda 

Camerini,Renato 

Porto,Alfredo 

Conteúdo/examinado: S 

Fontes/utilizadas:  

Material/examinado 

Observações:  

Metragemdomaterialexaminado:200m 
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Ficha de Filmes Produzidos na Cidade de Franca: 

 

1-CIDADE DE FRANCA 

 

Categorias 

Curta-metragem/Silencioso/Nãoficção 

Material/original 

35mm,BP,16q 

Dataelocaldeprodução: 

Ano: 1922 

País: BR 

Cidade: SãoPaulo 

Estado: SP 

Sinopse 

Vista geral da cidade, Franca. Ruas, casas, praças, casarão, pessoas, loja (Casas 

Pernambucanas). Grupo Escolar Francisco Martins. Grupo de professores e professoras, 

prédio da escola, alunos. Colégio N. S. de Lourdes, alunas, dependências do edifício. Instituto 

Champagnat, alunos, aspectos internos do edifício. Estação ferroviária de Franca. Paço 

Municipal, sessão do corpo legislativo municipal. Herma em homenagem ao Cel. Francisco 

Martins. 

Gênero 

Documentário 

Termos descritores 

Cidade; Franca - SP; Escola; Estação ferroviária; Prefeitura 

Descritores secundários 

Casas Pernambucanas, Franca - SP; Grupo Escolar Francisco Martins, Franca - SP; Colégio 

N. S. de Lourdes, Franca - SP; Instituto Champagnat, Franca - SP; Estudante; Estação 

ferroviária de Franca; Paço Municipal; Martins, Francisco 

Termos geográficos 

Franca - SP 

Produção 

Companhia(s)produtora(s): IndependênciaFilme 

Conteúdo/examinado: S 

Fontesutilizadas:  

Material/examinado 

Observações:  

Metragem do material examinado: 145m, em 16mm. 

2 partes. 

 

2-ROSSI ATUALIDADES. N.063/ Filme desaparecido   
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Categorias 

Cinejornal / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1924 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Data e local de lançamento 

Data: 1924.06.13 

Local: São Paulo 

Sala(s): República 

Sinopse 

"Sumário: o grande convescote realizado em 07.06 pela Casa Pratt - Inauguração de uma 

estrada de rodagem em Prata - Magníficas vistas de uma cachoeira em Franca - Aspectos do 

grande incêndio nos departamentos da firma I.R.F. Matarazzo - Modas femininas." 

Termos descritores 

Lazer; Rodovia; Rio; Incêndio; Moda 

Descritores secundários 

Casa Pratt; Cachoeira; Indústrias F. Matarazzo 

Termos geográficos 

Prata - SP; Franca - SP 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Rossi Filme 

Conteúdo examinado: N 

Fontes utilizadas:  

JCB/OESP 

 

3-FÁBRICA DE CALÇADOS JAGUAR - FRANCA 

Outras remetências de título:CALÇADO JAGUAR 

Categorias 

Curta-metragem / Silencioso / Não ficção 

Material original 

35mm, BP, 180m, 16q 

Data e local de produção 

Ano: 1926a 

País: BR 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Sinopse 

A fábrica de calçados 'Jaguar', em Franca - SP: fachada, sócios, empregados do escritório. As 

seções; as várias máquinas: de cortar solas, saltos, de montar; de pregar solas; de alisar; 

ponteadeira; de pregar saltos; de pregar tachas; de tachear capas e saltos. 

Expedição dos calçados prontos para outros lugares do Estado e do país; carregamento. Saída 

dos operários para o almoço. Festa em comemoração ao dia 1§. de maio. (Material 

examinado) 

Gênero:Documentário 

Termos descritores:Indústria; Moda 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002670&format=detailed.pft
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Descritores secundários:Calçado; Fábrica de Calçados Jaguar, Franca - SP; Trabalho; 

Primeiro de Maio 

Termos geográficos:Franca - SP 

Produção 

Companhia(s) produtora(s): Rossi Filme 

Conteúdo examinado: S 

Fontes utilizadas:  

Material examinado 

CB/Descrição plano a plano 

Observações:  

A data aproximada veio indicada na lata do filme. Entretanto, o Museu Virtual de Franca, via 

internet, informa que a fábrica funcionou entre 1921 e 1924, e que parte do prédio foi 

demolido pelos proprietários, donos de uma das herdeiras da Jaguar, a Calçados Sândalo. (Jair 

Leal Piantino - Cinemateca Brasileira). 

 

 

Filmografia. Centro Cinematográfico Brasileiro. Acervo da Cinemateca Brasileira. 

Disponível em <http://www.cinemateca.com.br/>. Acesso em maio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=004112&format=detailed.pft
http://www.cinemateca.com.br/
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Imagem 01: Diário da Baronesa da Franca- 1916 

 
Acervo: Museu Histórico José Chiachiri-Franca 

 

 

 

 

 

 

O diário, de proporções pequenas contem 10 páginas com anotações esparsas e 

algumas bem danificadas, onde não é possível precisar o que foi escrito. Ainda 

assim, constitui-se um vívido documento de quem esteve presente nos primeiros 

cinemas exibidos nas terras do café. 
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Imagem 02: Diário da Baronesa da Franca- 1916

 
Acervo: Museu Histórico José Chiachiri-Franca 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

As anotações de todos os espetáculos vinham acompanhadas de um 

registro do valor do cinema e um breve ―gostei‖ ou ―não gostei‖, 

marcava a analise sobre o filme. O próprio comentário, rápido, breve 

sem apego, sugere o ritmo em que viviam os citadinos da Belle Époque 

cafeeira, lembrando os filmes de 5 a 10 minutos do primeiro cinema. 
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Imagem 03: Diário da Baronesa da Franca- 1916

 
Acervo: Museu Histórico José Chiachiri-Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguem as anotações da Baronesa indicando a chegada dos anos 20, a era 

do cinema hollywoodiano e sua influência no gosto público. Assim como a 

concorrência pelo lazer do cinema, em uma das sessões a baronesa relata 

que não havia lugar vago e que foi com o auxílio de um amigo que ela pode 

sentar-se para assistir a projeção do filme. 
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Imagem 04: Diário da Baronesa da Franca- 1916 

 
Acervo: Museu Histórico José Chiachiri-Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A análise da carta da baronesa mostra uma mulher antenada com seu 

tempo, ou seja, muito preocupada com as finanças mas por um outro 

aspecto aproveitando as viagens e o lazer que sua condição social 

oferecia. Carnaval, viagens e cinema faziam parte de seu cotidiano, 

marcando o símbolo dos novos tempos para uma senhora da camada 

enriquecida na Belle Époque Caipira. 
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Imagem 05:Diário da Baronesa da Franca- 1916 

 
Acervo: Museu Histórico José Chiachiri-Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras correspondências mostram o gosto pela viagem. A baronesa viajava 

muito entre as correspondências da baronesa, depois de mencionar as 

recomendações as famílias ela fala de sua viagem do Rio de Janeiro a 

Barbacena seguindo para Juiz de Fora, para em seguida seguir para o Rio 

de Janeiro e só depois seguir para Franca, no mês de março de 1919. 
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Imagem 06: Cartaz da Warner Oland, Filme: O Cantor de Jazz. Cine Theatro "Santa Maria".          

Data: aproximadamente 1928. 

 Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº. 
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Imagem 07: Cartaz do Cinema Sta Maria  onde visualiza-se o ritmo das atividades de lazer. 

Data: Aproximadamente 192... 

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº 
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Imagem 08: Cartaz do Cine- Santa Maria. Filme: A Guerra é um Buraco.  

Aproximadamente 1920. 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº 
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Imagem 09: Cartaz do Cine Theatro santa Maria. Filme: Agua Viva. 

Data: 13/10/1929 

 

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº 
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Imagem 10: Cartaz do Cine Theatro Santa Maria. Filme: Alvorada de Amor com Maurice Chevalier. 

 Data: 18/ 10/ 1930 

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº 
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Imagem 11: Cartaz Companhia Brandão 

Data: aproximadamente 1920 

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº 
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Imagem 12: Cartaz do Cine- teatro Santa Maria. 

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/ Data: aproximadamente 1930.  

Fonte: Acervo do Museu Histórico "José Chiachiri". S/nº 
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