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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo abordar a chegada da atividade de exibição 

cinematográfica na cidade de São João del-Rei no contexto de sua modernização em fins do 

século XIX e primeira metade do século XX e como esta se sedentariza em edifícios 

específicos, os quais hoje podem ser interpretados como patrimônio cultural.  

O cinema, nova forma moderna de entretenimento, foi apropriado de formas diversas 

pela sociedade aqui estudada e transformou não somente o imaginário local, mas também o 

espaço urbano, por meio da adaptação e construção de edifícios para sediá-lo: os cineteatros e 

os cinemas de rua. Dentre estes foram aqui analisados o Teatro Municipal, o Cine Glória e o 

Clube Teatral Artur Azevedo, edifícios que podem ser considerados um relato edilício 

documental desse período.  

Esta pesquisa foi realizada com uma base documental diversa, que inclui jornais, 

periódicos, almanaques da cidade, fotografias, anúncios e documentos de projetos dos 

edifícios, datados do período de suas concepções.  

Considerando os edifícios, testemunhos vivos e materialização artística da urbanidade 

de um determinado período, foi dada uma especial atenção ao processo de concepção 

arquitetônica dos mesmos por meio da digitalização e análise de seus projetos arquitetônicos, 

pois estes constituem um importante patrimônio cultural documental, que tem potencial na 

manutenção destes edifícios e como fonte de pesquisa.  

Palavras Chave: Modernidade, Cineteatro de rua, Cinema de rua, Patrimônio Cultural, 
Patrimônio Documental. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 

This dissertation aims to report the beginning of cinematographic exhibitions in São 

João del-Rei  in the context of the modernization of the city in the end of 19th century and the 

first half of the 20th and how it settles down in specific buildings, which are considered as 

cultural heritage nowadays.  

Cinema, a new modern form of entertainment, was appropriated by the society studied 

here in different ways. It changed not only the local imaginary, but also the urban space 

through adaptations and constructions of buildings to host the movie theaters and street 

cinema. Among them, Teatro Municipal, Cine Gloria and Clube Teatral Artur Azevedo were 

analyzed in this dissertation and they can be considered as a documental edifice report of that 

period.   

This research was done based on a wide range of documental resources, including 

newspapers, periodicals, almanacs of the city, photographs, advertisements and documents of 

the building designs dating from the period of their conceptions.  

Considering buildings as living testimonies and also as an artistic materialization of 

urbanity in a specific period, it was given special attention to the process of architectural 

conception which they had, through digitalization and analysis of their architectural designs, 

because they are an important cultural heritage with potential of being maintained as sources 

of research.  

 

Keywords: Modernity, movie theater, street cinema, cultural heritage, documental heritage. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município mineiro de São João del-Rei situa-se na região do Campo das Vertentes e 

possui uma rica cultura que se encontra em processo de construção desde sua ocupação 

efetiva no século XVIII. Devido à sua historicidade, a cidade conta com um rico patrimônio 

cultural material e imaterial. A economia local, inicialmente aurífera, depois de gêneros de 

abastecimento e posteriormente industrial e de serviços, possibilitou o desenvolvimento de 

um significativo conjunto arquitetônico, o qual veio a receber tombamento pelo SPHAN 

(Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a partir de 1938. 

As tradições católicas das Ordens Religiosas, as atividades econômicas locais e a 

cultura que se ramifica em várias áreas como a música e o teatro condicionaram no decorrer 

da formação urbana, o desenvolvimento do conjunto arquitetônico. 

A cidade conta com duas Orquestras bicentenárias em atividade, a Ribeiro Bastos, 

fundada em 1790, e a Lira Sanjoanense, fundada em 1776 e considerada a mais antiga das 

Américas e a segunda mais antiga do mundo. Outras bandas também compõem o cenário 

musical da cidade, sendo suas atividades muito significativas em eventos sacros e profanos. 

Dentre estas, pode ser mencionada a Banda Theodoro de Faria, fundada pelo maestro de 

mesmo nome em 1902. 

A atividade cênica também tem grande relevância na cidade. Entre os grupos de teatro 

amador, pode ser citado como exemplo o Grupo Dramático Infantil 15 de novembro, fundado 

em 1905, que em 1915 passa a se chamar Clube Dramático Artur Azevedo e em 1928 adota o 

título de Grupo Teatral Artur Azevedo. Este Grupo constrói, na década de 1950 por 

intermédio de Antônio Guerra, um dos sócios-fundadores, o edifício do cineteatro Clube 

Teatral Artur Azevedo. 

O patrimônio cultural arquitetônico de São João del-Rei é majoritariamente formado 

por edificações religiosas, residências térreas e sobrados. Nota-se uma diversidade das 

tipologias arquitetônicas das edificações, estabelecendo uma espécie de linha do tempo do 

processo urbano. Neste cenário, serão objetos do presente estudo dois tipos específicos de 

edificações históricas: os cineteatros e os cinemas de rua, datados da primeira metade do 

século XX. 

A expressão “cineteatro de rua” aqui utilizada refere-se a edifícios que possuem um 

uso misto com atividades cênicas, musicais e cinematográficas. Já no caso do “cinema de 

rua”, o edifício se restringe apenas às atividades de exibição cinematográfica. Ambos os tipos 
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de casas de espetáculos se localizam na “rua” propriamente dita, ou seja, edifícios 

independentes, implantados com fachadas em ligação direta com a via pública, podendo ou 

não ter afastamentos laterais e posteriores. 

Cabe ressaltar que estes tipos de equipamentos de entretenimento são específicos de 

áreas urbanas, correspondem a determinados interesses e têm duração de acordo com as 

necessidades do seu período de existência. Os mesmos implantados no espaço estabelecem 

dinâmicas diferenciadas ao longo de sua existência, no que tange à urbanidade, e são 

receptáculos de relações sociais, econômicas e culturais localizadas na história e nas 

memórias locais. 

No caso de São João del-Rei, estes edifícios são tipologicamente classificados como 

Art Déco, com exceção ao Teatro Municipal que é um exemplar eclético com elementos de 

inspiração greco-romanos. Estas tipologias chegam ao Brasil, assim como a arte 

cinematográfica, como um produto importado que foi apropriado e reelaborado de acordo 

com as especificidades de cada local. 

Dos onze edifícios destinados à atividade de exibição cinematográfica, edificados na 

cidade, restaram apenas quatro exemplares, os quais se encontram em estados diferenciados 

de conservação e com usos variados, por vezes, diferentes do propósito de sua concepção. São 

estes: o Teatro Municipal, construído em 1893 e que abrigou atividades cinematográficas de 

1907 até a década de 1960; o Clube Teatral Artur Azevedo, inaugurado em 1951 e que sediou 

atividades de teatro e cinema até 1985; o Cine Matosinhos, também chamado de Clube Artur 

Azevedo II, inaugurado em 1965 para atividades de teatro e cinema e que as encerrou na 

década de 1980; e o Cine Glória, inaugurado em 1947 e que ainda mantêm a função de 

cinema. Cabe ressaltar que o Teatro Municipal e o Cine Glória são edifícios públicos que 

pertencem ao patrimônio municipal.  

Dentre as edificações mencionadas, duas contam com proteção patrimonial, sendo o 

Teatro Municipal tombado individualmente e o Cine Glória inventariado, ambos pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural da cidade. Estas edificações, 

inclusive o Clube Teatral Artur Azevedo, por se situarem no entorno imediato do conjunto 

tombado pelo IPHAN, estão também sujeitas às legislações específicas que visam à proteção 

e harmonia do mesmo. 

Este estudo aborda a história dos cineteatros e cinemas de rua de São João del-Rei, 

mas toma como objetos de análise três edifícios ainda presentes na cidade, o Teatro 

Municipal, o Cine Glória e o Clube Teatral Artur Azevedo, levando em consideração os 

momentos de suas concepções sob os preceitos de modernização da cidade, seus projetos 
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arquitetônicos, o que permanece destes edifícios e suas relações enquanto equipamentos 

culturais e patrimônios urbanos. 

A escolha deste tema de pesquisa tem por base a historicidade e vivência de quem a 

fez e foi motivada pelas boas lembranças de uma criança sobre uma edificação que sucumbiu 

à especulação imobiliária, o Cine Sidney, inaugurado no início da década de 1940 na cidade 

de Campo Belo, Sudoeste de Minas Gerais. O tempo não apaga da memória aquele belo 

edifício Art Déco e o primeiro contato com uma exibição cinematográfica. O filme 

apresentado não era um clássico, era um enlatado comercial norte-americano “My Girl – Meu 

Primeiro Amor” (1992) com Macaulay Culkin e Anna Chlumsky.  

O conjunto de sensações proporcionadas por aquele edifício e por aquela primeira 

sessão foram o início de uma relação afetiva com a questão dos cineteatros e cinemas antigos 

que se prolonga até hoje.  

Em fins da década de 1990 e início dos anos 2000, o cinema encerrava suas funções 

passando a ter outros usos como, por exemplo, de templo religioso.  

No ano de 2006, o edifício foi demolido sob alguns parcos protestos, restando apenas 

as boas recordações do mesmo. 

Este crime contra a memória urbana da cidade de Campo Belo possibilitou, junto às 

memórias afetivas de quem aqui escreve e com o reencontro com os cineteatros e cinemas de 

São João del-Rei, uma forma não somente de rememorar aquelas primeiras experiências da 

infância, mas, agora por meio de um olhar mais maduro e acadêmico, analisar a importância 

destes edifícios para a cidade e fomentar possibilidades de manutenção. 

Estes edifícios podem ser concebidos como fatos urbanos e artísticos inseridos na 

urbanidade local, exemplares oriundos de um período histórico, no qual é marcante a 

modernização dos centros urbanos, advinda dentre outros fatores dos avanços técnicos e da 

industrialização, inclusive cultural. 

Considera-se de grande importância o cuidado com estas edificações, não somente no 

que tange às táticas de conservação, mas também na preservação das atividades originais 

quando ainda as exercem. Ao mesmo passo, as que tiveram suas atividades modificadas e 

foram, de certa forma, descaracterizadas, ainda têm valor de testemunho histórico e possuem, 

como as outras, igual valor artístico, pois compõem o cenário urbano e simbolizam a sua 

dinâmica e apropriação ao longo do tempo.  

É importante destacar que esta pesquisa mantém relações com outra de seu 

coorientador, o professor Cláudio José Guilarduci (PPGAC/UFSJ), pesquisador na área de 

Teatro e suas interfaces com o espaço urbano. Atualmente, Guilarduci desenvolve projetos de 
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pesquisa que analisam edifícios teatrais – Teatro Municipal, Teatro da rua da Prata e o teatro 

do Clube Teatral Arthur Azevedo. Os projetos objetivam problematizar a ideia de maquete 

arquitetônica, a partir da perspectiva de que elas podem ser pensadas como brinquedos, como 

miniaturas, possibilitando outras discussões sobre esses edifícios e suas relações com o 

espaço urbano. Seguem os títulos dos projetos de pesquisa: “O teatro do Clube Arthur 

Azevedo: um olhar sobre a experiência espacial e a experiência interior”,  “O Teatro da rua da 

Prata: um olhar sobre a experiência espacial e a experiência interior” e “O Teatro Municipal: a 

reforma de 1925”. Os mesmos foram respectivamente aprovados nos Editais de Apoio à 

Criação e Circulação Artística da UFSJ, 010/UFSJ/PROEX, de 20 de julho de 2018 e Edital 

003/UFSJ/PROEX, de 25 de fevereiro de 2019, primeira e segunda entrada. 

Embora as análises se localizem na cidade de São João del-Rei, estas representam, a 

partir de seus resultados, uma contribuição científica que extrapola os limites da região, pois 

as observações levantadas poderão despertar reflexões em outras regiões que porventura 

detenham este tipo de patrimônio. 

Uma obra de grande relevância utilizada como ponto de partida para este estudo foi a 

tese de doutorado, também publicada em livro intitulado “Arquitetura do Espetáculo: teatros e 

cinemas na formação da Praça Tiradentes e da Cinelândia” (2000), de Evelyn Furquim 

Werneck Lima. Para promover o entendimento sobre estas produções arquitetônicas no Rio de 

Janeiro, Lima faz um entrecruzamento dos estudos de três categorias de espaço urbano, 

arquitetônico e simbólico, sob a ótica do conceito de Genius loci, ou Espírito do Lugar, 

trabalhado por Christian Norberg-Schulz (1980). 

Segundo este conceito, todo lugar tem algo que o rege, uma ideia, uma vocação que 

orienta suas práticas. É o que dá vida ao corpo inanimado, geográfico, edificado e proporciona 

o habitar como suporte existencial. 

Inseridos neste suporte existencial, os cineteatros e cinemas são aqui analisados como 

obras de arte, pois, concebidos para suprir uma necessidade cultural de uma época, são 

construções singulares que intervêm ao longo de sua existência na urbanidade local. 

Sendo tão significativos na paisagem urbana, tanto por suas inserções na dinâmica 

desta, como por seus valores quanto elementos artísticos únicos de uma época, podem ser 

consideradas sustentáveis as ações que viabilizem a manutenção destes edifícios, testemunhos 

do processo de modernização e imersão da cidade no contexto da indústria cultural.  

Este trabalho foi realizado com base em fontes primárias diversas, estando estas em 

vários acervos. Um destes pertence ao Clube Teatral Artur Azevedo e à Coleção de Antônio 

Guerra, os quais estão aos cuidados do GPAC (Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas da 
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UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei). Também foi consultado o acervo 

documental da Prefeitura Municipal da cidade de São João del-Rei, o da Biblioteca Municipal 

Baptista Caetano de Almeida, o do Museu Regional de São João del-Rei e arquivos digitais 

do acervo pessoal de Cláudio José Guilarduci.  

Por se tratar de uma pesquisa vinculada à Linha 2 (Processo de Difusão: 

Popularização, Educação e Aplicabilidade) do PIPAUS, apresenta uma atividade prática 

relacionada à produção do conhecimento acadêmico. Esta consistiu na coleta e digitalização 

dos projetos arquitetônicos analisados e sua gravação em uma mídia em DVD, que será 

disponibilizada ao GPAC (Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas da UFSJ – Universidade 

Federal de São João del-Rei), viabilizando a preservação dos documentos e o fomento às 

novas pesquisas. 

Estruturalmente, este trabalho se divide em três capítulos e considerações finais. No 

primeiro capítulo foram discutidos os pressupostos teóricos que orientam a pesquisa de 

acordo com a proposta do PIPAUS, no campo interdisciplinar das artes, urbanidades e 

sustentabilidade. Foi situada, dentro desta proposta, a questão da preservação do patrimônio 

cultural da cidade de São João del-Rei, dando enfoque aos cineteatros e cinemas abordados 

nesta pesquisa. No segundo capítulo, foi analisado o fenômeno da modernidade e como este 

modificou a lógica urbana, em especial no caso da cidade de São João del-Rei. No terceiro 

capítulo, foi abordado o surgimento do cinema enquanto produção fílmica, e como esta deu 

origem a edifícios específicos para sua execução, em seguida foram abordados aspectos 

históricos do cinema em São João del-Rei e, por fim, foram apresentados os projetos 

digitalizados do Teatro Municipal, Cine Glória e Clube Teatral Artur Azevedo, os quais foram 

analisados em relação às outras fontes. Nas considerações finais, foi reforçada a necessidade 

de preservação dos edifícios abordados, devido à sua relação com a composição e memória 

urbanas e de sua documentação como meio de manutenção dos mesmos e fomento à pesquisa. 
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1. OS CINETEATROS E CINEMAS COMO PATRIMÔNIOS CULTURAIS URBANOS 
DE SÃO JOÃO DEL-REI, SOB A ÓTICA INTERDISCIPLINAR EM ARTES, 
URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE 

 
Este trabalho consiste em uma abordagem sobre os aspectos arquitetônicos e 

urbanísticos dos edifícios dos cineteatros e cinemas de rua instalados na cidade de São João 

del-Rei na primeira metade do século XX, período em que se deu a modernização local, 

seguindo uma lógica econômica, social e cultural que se propagou pelo mundo e que teve seu 

germe na Revolução Francesa, que difundiu novos padrões estéticos e civilizacionais. 

Seguindo as transformações ao longo deste processo, a Revolução Industrial foi decisiva para 

o surgimento e difusão do cinema, pois associava os novos padrões de civilização em 

processo desde a Revolução Francesa às novas relações de produção e consumo do mundo 

moderno.  

A expressão “cinema de rua” aqui utilizada refere-se a edifícios que têm funções de 

entretenimento, com exibições cinematográficas. Já os “cineteatros de rua” atendem tanto as 

funções de cinema como as atividades cênicas, teatrais e musicais. Em alguns anúncios, estes 

estabelecimentos podem ser também chamados de “Casas de Divertimentos”. Estes edifícios, 

destinados à apresentação de espetáculos, localizam-se na “rua” propriamente dita, ou seja, 

edifícios independentes, implantados com fachadas em ligação direta com a via pública, 

podendo ou não ter afastamentos laterais e posteriores. Não serão aqui abordados outros 

espaços utilizados para exibições cinematográficas, como salões comunitários, auditórios de 

escolas, cafés, etc. 

Os cinemas de rua se diferem dos instalados em shopping centers devido a sua 

individualidade enquanto elemento edilício, a especificidade do serviço que prestam e sua 

inserção no urbano, pois, encerrados nas dependências de um shopping, os mesmos perdem 

sua identidade enquanto edifício de espetáculos, colocam-se apenas como mais um produto 

dentro de um local destinado ao consumo. 

Como recorte de análise, foram selecionadas três edificações: o Teatro Municipal 

(Figura 1) que, mesmo construído em 1893, foi submetido a várias reformas, com destaque 

para a do ano de 1921-1925 para atender, dentre outras, a demanda de exibições 

cinematográficas que ocorreram de 1906 até a década de 1960; o Cine Glória (Figura 2), 

construído em 1947; e o Clube Teatral Artur Azevedo (Figura 3), construído em 1950 para 

sediar o Clube Teatral de mesmo nome e também para atividades de exibição 

cinematográfica. 
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Figura 1 - Fachada atual do Teatro Municipal 

 

Fonte: Foto do autor 08/09/2019 

 

Figura 2 - Fachada atual do Cine Glória 

 

Fonte: Foto do autor 08/09/2019 

 

Figura 3 - Fachada Frontal atual do Clube Teatral Artur Azevedo (Hoje Supermercado da Rede Sales) 

 

Fonte: Foto do autor 08/09/2019 
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Dentre as três edificações mencionadas, as duas primeiras pertencem ao Poder Público 

Municipal e ainda se encontram em atividade. 

O Teatro Municipal não sedia atividades cinematográficas desde a década de 1960, 

servindo apenas às artes que necessitem da estrutura de um palco italiano tradicional. Hoje, o 

edifício público está sob a gestão do poder municipal, representado pela Secretaria de Cultura 

e Turismo da cidade.  

A prestação de serviços de exibição cinematográfica no Cine Glória e no Teatro 

Municipal era colocada em disputa pela Prefeitura Municipal por meio de licitações e 

contratos com empresas. Atualmente o Cine Glória está sob a administração da família de 

Wellerson Itaborahy. 

O edifício do Clube Teatral Arthur Azevedo, embora construído por meio de doações 

da comunidade, investimentos públicos municipais e estaduais e em terreno doado pela 

Prefeitura Municipal, foi vendido no ano de 1986 a um grupo de empreendedores do ramo de 

supermercados, para servir a fins comerciais. 

Quanto à função urbana, o Teatro Municipal e o Cine Glória podem ser classificados 

como Espaços Culturais, ou seja, “espaços ou equipamentos destinados ao uso ou frequências 

coletivas, orientados principalmente para a produção, criação, prática, acolhimento, 

divulgação e/ou comercialização de bens e serviços culturais, geridos por instituições públicas 

ou particulares” (ARAÚJO et. al., 2009, p. 161). O Clube Teatral Artur Azevedo constitui 

apenas um resquício ou testemunho de um Espaço Cultural, pois perdeu as atividades que lhe 

davam sentido como tal. Desde sua venda, o edifício é utilizado como supermercado, sendo 

ocupado hoje por um da rede Sales. Embora tenha perdido sua identidade devido ao 

desvirtuamento de suas funções, o edifício do Clube Teatral Artur Azevedo constitui, assim 

como os outros edifícios, por sua volumetria e alguns elementos resilientes de sua arquitetura 

original, um fato arquitetônico e urbanístico na paisagem da histórica cidade. 

A análise da atividade cinematográfica e dos edifícios a ela relacionados foi realizada 

com base em fontes primárias técnicas de projetos e outras que contenham informações sobre 

a materialidade e o imaginário cotidiano sobre o cinema, como jornais, periódicos, e panfletos 

comerciais. 

De acordo com Pinheiro (2011), os arquivos de projetos são uma rica fonte para a 

história da arquitetura, pois contêm informações como autoria, data de projetos, data do alvará 

e conclusão de obra. Mas estes arquivos devem ser analisados com cautela, pois os projetos 

podem não ser totalmente idênticos ao que foi executado, sendo necessária uma minuciosa 

análise e a consulta a outras fontes. Segundo Pinheiro (2011), estas outras fontes são mais 
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comuns quando se tratam de obras de grande porte ou de maior repercussão pública e 

visibilidade, podendo ser encontradas várias informações em revistas, periódicos, almanaques 

e outros materiais voltados ao público em geral, como depoimentos e fotografias. Sendo os 

cinemas e cineteatros aqui tratados equipamentos públicos de grande relevância para a cidade, 

os mesmos se enquadram na situação mencionada. Segundo Tania Regina de Luca (2008, 

p.123), a importância destas fontes, está no fato de que durante o início do século XX, a 

imprensa “se articulou às demandas da vida urbana”. Sendo assim, a análise dos periódicos 

possibilita a “compreensão da paisagem urbana e das representações e idealizações sociais” 

que se estabelecem sobre a cidade. 

Cinco acervos foram consultados para a pesquisa: um destes pertence ao Clube Teatral 

Artur Azevedo e a Coleção de Antônio Guerra, os quais estão aos cuidados do GPAC (Grupo 

de Pesquisas em Artes Cênicas da UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei); o 

acervo documental da Prefeitura Municipal da cidade de São João del-Rei; o acervo de 

periódicos da Biblioteca Municipal Baptista Caetano; o acervo do Museu Regional de São 

João del-Rei e o acervo pessoal do professor Cláudio José Guilarduci.  

Para situar os edifícios aqui tratados enquanto patrimônios culturais da cidade, além da 

bibliografia sobre o tema, foram levantadas algumas questões sobre o tombamento do 

conjunto arquitetônico urbano de São João del-Rei pelo SPHAN (Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), o posicionamento do Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Cultural e as diretrizes do Plano Diretor Municipal sobre a área tombada e seus 

bens culturais. 

Quanto à natureza das fontes primárias analisadas, as mesmas podem ser classificadas, 

segundo Carlos Bacellar (2008), em duas categorias. 

A primeira consiste em documentos públicos, como os da Biblioteca Municipal, 

Museu Regional e os arquivos do Poder Executivo da Prefeitura Municipal, que são 

“Documentos de obras públicas: Trabalho de construção de benfeitorias, plantas, projetos, 

prestações de contas relativas à construção de edifícios públicos, infraestrutura de serviços 

urbanos e rodoviários” (BACELLAR, 2008, p.32-33). Segundo Bacellar, estes documentos 

permitem o conhecimento de algumas especificidades sobre as obras públicas: 

 

Esta documentação permite avaliar os investimentos feitos pelo Estado para 
modernizar a economia e permite analisar a participação das elites locais 
nesse processo, pois há indicações de atividades de seus integrantes na 
concorrência, como proprietários de empresas ou como integrantes de 
diretorias de concessionárias de serviços públicos (BACELLAR, 2008, 
p.33). 
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A segunda categoria consiste em arquivos privados, a qual pertence o acervo do Clube 

Teatral Arthur Azevedo, a Coleção de Antônio Guerra e o acervo do professor Guilarduci.  

 

A documentação de caráter privado pode dizer respeito a acervos de pessoas, 
de famílias, grupos de interesse (militantes políticos, instituições, clubes etc) 
ou de empresas. No Brasil não há uma prática corriqueira de preservação 
documental privada, e a notícia de destruição de importantes conjuntos 
documentais, não são raras. Muito pouco são os casos de iniciativas de 
organização de tais acervos, com o objetivo final de franqueá-lo à consulta. 
Mais usuais são os casos de doação ou venda para arquivos públicos ou 
centro de documentação, onde possam ser abertos à pesquisa (BACELLAR, 
2008, p. 42). 

 

Durante o processo de coleta de material, verificou-se a necessidade de preservação 

das fontes primárias referentes a estes edifícios, principalmente as arquitetônicas, como 

projetos e documentos de caráter técnico, pois estas podem ser consideradas patrimônio 

histórico documental. Segundo Araújo (2009, p.163) este é “formado por documentos que 

constituem acervo histórico e fonte de comprovação de fatos históricos e memoráveis. 

Materializado sob diversas formas e sobre diferentes bases, constitui muitas vezes o principal 

acervo dos arquivos públicos”. Na presente pesquisa, esta documentação pode ser considerada 

ferramenta de manutenção dos edifícios históricos, pois contém seus registros primordiais e 

também são um rico material de pesquisa. 

A presente pesquisa é vinculada à Linha 2 (Processo de Difusão: Popularização, 

Educação e Aplicabilidade) do PIPAUS, a qual requisita, ao longo do processo de produção 

de conhecimento, a execução de uma atividade prática. Neste caso, a atividade consistiu na 

coleta e digitalização de imagens dos projetos arquitetônicos dos edifícios analisados, as quais 

foram gravadas em um DVD que será disponibilizado ao GPAC (Grupo de Pesquisas em 

Artes Cênicas da UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei). O objetivo desta 

atividade é possibilitar a preservação dos documentos originais, reconhecendo o seu valor 

como patrimônio documental, facilitando o acesso para possíveis intervenções nestes edifícios 

e a realização de outras pesquisas. 

Realizada a exposição dos objetos de análise e das fontes utilizadas, serão aqui feitas 

algumas considerações sobre a metodologia de pesquisa empregada. Cabe ressaltar que esta se 

funda nos três pilares do PIPAUS, sendo estes as Artes, as Urbanidades e a Sustentabilidade. 

Com base nestes preceitos a análise dos edifícios anteriormente mencionados partirá de uma 

escala urbana e suas especificidades, indo ao encontro dos elementos arquitetônicos e 
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artísticos dos cinemas, bem como o que resiste dos mesmos até os dias atuais, sendo aqui 

concebidos como patrimônio histórico e artístico da cidade de São João del-Rei.1 

Sendo os três pilares do PIPAUS conceitos muito amplos e com várias leituras, é 

necessário definir a orientação que os mesmos seguirão dentro da proposta interdisciplinar 

desta pesquisa. 

Em se tratando de uma abordagem da história e do cotidiano local com base em fontes 

primárias diferenciadas para a análise das edificações mencionadas, não foi recomendável a 

adoção de um método cartesiano de pesquisa, que procurasse criar uma teoria e normatividade 

do fenômeno aqui descrito. Este posicionamento também se deve ao fato de a urbanidade e 

suas relações sociais serem muito específicas nos locais e tempos que ocorrem. 

Diante de um processo tão particular, Paul Feyerabend (1977) afirma que o 

conhecimento sujeito a métodos tende a não se desenvolver diante das possibilidades. Quando 

os princípios científicos são colocados em questão e os métodos convencionais são colocados 

de lado, a uniformidade desaparece em função da descoberta. 

Sendo o urbano um processo não uniforme e a análise dos objetos de pesquisa 

elementos muitos particulares na esfera em que se inserem, torna-se indispensável uma 

cooperação interdisciplinar para a elaboração de um conhecimento. Este posicionamento é 

defendido por Henri Lefebvre (1999) ao afirmar que o fenômeno urbano, tomado em sua 

amplitude, não pertence a nenhuma ciência especializada. Quanto mais a ciência particular 

aprofunda sua análise, mais ela põe em evidência um resíduo e não a totalidade do 

conhecimento. 

Basarab Nicolescu (1999) propõe, por sua vez, outro caminho para este novo modo de 

produção de conhecimento, que se opera pela via da Transdisciplinaridade que, como o 

prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas. Este 

espaço entre as disciplinas é o campo das possibilidades, como o que há entre as partículas 

quânticas, elementos responsáveis pela origem do universo. Nesta perspectiva, é possível uma 

compreensão do mundo na qual impera a unidade do conhecimento. 

Este campo das possibilidades pode ser comparado ao que Lefebvre (1999) nomeia 

como “campo cego”. O autor propõe uma nova visão sobre a forma do urbano, enquanto um 

processo de transformação da cidade, buscando não somente a análise da lógica industrial 

como propulsora do mesmo, mas incorporando outros aspectos do que pode ser entendido 

como prática social. Estas podem estar situadas em um “campo cego”, ou seja, pontos que o 

 
1 Embora este estudo seja realizado de acordo com os preceitos do PIPAUS, no mesmo também são presentes 
alguns aspectos de abordagem da História Cultural.  
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cotidiano e o senso comum não permitem serem visualizados de imediato, mas que podem ser 

alcançados por meio de uma reflexão mais profunda. 

Partilhando da mesma ideia sobre o obscurantismo de certas nuances do cotidiano 

urbano, Michel de Certeau (1998) observa que a técnica que coloca o homem como ser 

onipresente, que observa as coisas do alto, o distancia das práticas empregadas pelos 

caminhantes da cidade. Estes últimos interagem com a cidade numa espécie de cegueira 

imposta pelo cotidiano, no qual se verifica um entrelaçar de histórias, trajetos e 

representações. Diante disso, pode-se inferir que, para a elaboração de um conhecimento 

sobre o cotidiano urbano, é necessário um movimento ascendente e descendente sobre a 

realidade que se apresenta, possibilitando várias visadas sobre ela. 

Esta leitura, que partilha de diferentes áreas do conhecimento sobre os cinemas de São 

João del-Rei, foi realizada por meio do emprego de alguns conceitos nas áreas das artes, 

urbanidades e sustentabilidade que, embora se entrelacem ao longo da análise, foram neste 

capítulo tratados de forma independente para uma melhor compreensão. Estes conceitos 

foram empregados de modo a possibilitar uma leitura de São João del-Rei em dois momentos 

distintos: o da modernização da cidade iniciada em fins do século XIX até a instalação dos 

cineteatros e cinemas na primeira metade do século XX e o da atualidade, de modo a observar 

o que nos sobrou destes edifícios discutindo, por fim, suas condições enquanto patrimônio e 

equipamentos de cultura. 

Sobre os posicionamentos adotados a respeito dos princípios do PIPAUS, seguem 

algumas considerações. 

 

 

1.1 Os edifícios dos cineteatros e cinemas como produção artística 
 

Enquanto equipamentos de cultura portadores de uma trajetória histórica nas 

manifestações artísticas da cidade, os cineteatros e cinemas de São João del-Rei podem ser 

compreendidos como obras de arte e patrimônios culturais. 

Estas produções edilícias podem ser concebidas, segundo Aldo Rossi (2001), como 

originárias de fatos urbanos, ou seja, a materialização de uma realidade singular detentora de 

uma arquitetura e formas próprias que lhes atribuem individualidade e valor. Os fatos 

urbanos, por sua vez, têm uma relação muito íntima com a obra de arte, “na natureza dos fatos 

urbanos há algo que os torna muito semelhantes, e não só metaforicamente, à obra de arte 

[…]” (p.18). O caráter artístico dos fatos urbanos está ligado à sua qualidade e unicidade. O 
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autor afirma ainda que “a individualidade depende, sem dúvida, mais da sua forma do que da 

sua matéria, ainda que esta tenha um papel importante nela; depende ainda de ser a sua forma 

complicada e organizada no espaço e no tempo” (p.16). 

Em relação à Arquitetura, estas formas, segundo Rossi (2001), podem ser identificadas 

por meio de uma classificação tipológica, a qual não define modelos seguidos de forma 

categórica, mas uma propriedade dos objetos de repetirem certos elementos entre si que os 

reúne em grupo de semelhantes.  

Pode-se dizer que esta “Arquitetura do Espetáculo”, expressão utilizada por Lima 

(2000) para se referir aos teatros, cineteatros e cinemas, constitui em cada um destes 

segmentos tipologias específicas.  

Outro elemento que Rossi (2001) justifica para considerar a cidade e seus fatos 

urbanos como obra de arte são os pontos em comum entre as grandes manifestações da vida 

social e a arte, no que se refere a sua origem na vida inconsciente. A origem dos fatos urbanos 

é coletiva, produzida pelo público e a da arte individual produzida para o público, mas o 

público em ambos os casos é seu denominador comum. 

Inseridos no suporte existencial urbano, os cinemas são analisados como obras de arte, 

pois são construções singulares que intervêm ao longo de sua existência na urbanidade local. 

Segundo Argan (2005, p. 02), a obra de arte condiciona um espaço urbano: “o que a produz é 

a necessidade, para quem vive e opera no espaço, de representar para si, de uma forma 

autêntica ou distorcida a situação espacial em que opera”. 

Neste mesmo sentido, Lefebvre (2001) reconhece que a cidade é algo a ser associado 

mais com a obra de arte do que a um simples produto material, tendo em vista que é 

construída e reconstruída pelas relações sociais. A cidade tem história e é obra de uma história 

orientada por grupos sociais bem definidos. 

Verifica-se tanto em Rossi, Argan e Lefebvre a ação do homem sobre o meio urbano 

como criador, que numa teia de relações orienta a produção do espaço de acordo com suas 

concepções de mundo e necessidades. Estes autores reconhecem que a produção do espaço é 

um processo que caminha rumo a um produto artístico material dotado de uma carga 

simbólica que lhe confere sentido. 

Sendo os edifícios dos cineteatros e cinemas abordados como criações artísticas, que 

ao mesmo tempo são palco e tela do cotidiano urbano da cidade de São João del-Rei, são 

dignos de serem preservados enquanto receptáculos da memória e história locais, ao mesmo 

passo que as atividades culturais para as quais foram concebidos também devem ser 
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resguardadas, uma vez que conferem sentido à sua existência como equipamento urbano de 

cultura. 

Enquanto Patrimônio Cultural, estas edificações devem ser contextualizadas no que 

tange à sua representatividade enquanto memória e história local, bem como dentro das 

ideologias que orientam as políticas de preservação nas esferas Federal e Municipal de poder. 

 

 

1.2 As relações dos cineteatros e cinemas de rua com a urbanidade de São João del-Rei 
 

A construção do conceito de Urbanidade aqui empregado foi baseada na produção de 

Henri Lefebvre (1999) e de Christian Norberg-Schulz (1980). 

Lefebvre utiliza o termo “urbano” para se referir à sociedade urbana, a qual se 

encontra em um processo de formação, uma realidade ainda não acabada, orientada por uma 

virtualidade, ou seja, um caminho de possibilidades (1999). Esta tem sua gênese com o 

processo de industrialização. Deve-se considerar que a atividade cinematográfica começa de 

forma mais efetiva na cidade de São João del-Rei, com sua modernização e industrialização a 

partir de fins do século XIX, originando casas de espetáculos destinadas a esta nova forma de 

informação e entretenimento no início do século XX. 

O mesmo autor considera o urbano enquanto um processo material e imaterial de 

construção da cidade, por meio das práticas sociais que nela acontecem. O fenômeno urbano 

pode ser observado nas relações sociais que se projetam no espaço físico e cotidiano das 

cidades. 

Desta forma, é necessário analisar qual a relação destas casas de espetáculo no 

contexto do fenômeno urbano de São João del-Rei, enquanto equipamentos de cultura e locais 

de sociabilidade. 

Estes estabelecimentos devem ser analisados no contexto da indústria de cultura de 

massa, uma vez que operam num sistema que utiliza elementos produzidos em série para a 

comercialização de entretenimento. De acordo com Adorno (2009), a produção 

cinematográfica está diretamente ligada ao capital e às formas de dominação ideológica 

decorrentes da geração do mesmo. Sendo assim, os espaços de projeção cinematográfica 

podem ser concebidos como locais de venda da produção cinematográfica, situados dentro de 

uma lógica da indústria cultural. 

Tendo em vista estas questões, a análise destes edifícios permite desvendar nuances 

sobre a urbanidade local e sua dinâmica. Ezio da Rocha Bittencourt (2008) faz algumas 
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considerações sobre a análise do edifício teatral que também são de grande relevância para os 

edifícios dos cineteatros e cinemas. 

 

A análise do edifício teatral permite a obtenção de respostas a 
questionamentos sobre a situação geral do teatro no meio em que estava 
inserido, bem como acerca do próprio funcionamento da sociedade que o 
concebeu e o alterou, segundo suas necessidades ao longo da história: Por 
que tal teatro foi construído nesta parte em não em outra? Foi erguido com 
qual objetivo? Quem o ergueu? Qual o papel do poder público na construção 
do espaço? Quais foram os desejos ideológicos e os modelos estéticos que 
inspiraram sua construção? Qual a aparência externa do edifício? Ele possui 
um caráter monumental? Tem ou não aspecto de exceção em relação ao 
conjunto arquitetônico da cidade? De que maneira deu-se sua 
evolução/transformação: arquitetônica, espacial, decorativa – face às 
mudanças sociais? Quais eram suas funções na sociedade? Qual era o espaço 
interno destinado ao público? De que modo o teatro refletia a organização 
social? Qual era a natureza do público chamado a frequentar esse espaço? O 
público era homogêneo ou heterogêneo, etc. (BITTENCOURT, 2008, p. 31) 

 

Sendo assim, a análise dos edifícios mencionados não deve proceder de forma isolada, 

mas imersa na história e memória urbanas. Estas, por sua vez, podem não se apresentar de 

forma clara, mas suas leituras são possíveis quando baseadas no entendimento do cotidiano 

onde se processam os fatos urbanos. Desta forma, para compreender o urbano no tempo e 

espaço em que se inserem os edifícios analisados, é necessário o entendimento sobre o 

cotidiano específico do mesmo e as relações sociais que dele fazem parte. Michel de Certeau 

(1996) descreve o cotidiano como algo rotineiro, algo que se coloca de maneira fugaz e 

imperceptível aos que nele estão imersos. A experiência sobre o urbano também se apresenta 

desta mesma forma, pois é instintiva e não necessita de um pensamento crítico a priori. 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), 
nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do 
presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o 
peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, 
com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende 
intimamente, a partir do interior. É uma história a meio caminho de nós 
mesmos, quase em retirada, às vezes velada. […] é um mundo que amamos 
profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, 
memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres.[…] O que interessa 
ao historiador do cotidiano é o invisível […]. (CERTEAU, 1996, p. 31) 

 

Certa dificuldade se coloca a essa compreensão do cotidiano, pois o mesmo enquanto 

existência não pode ser descrito com exatidão, sendo possível apenas mensurar algumas 

interpretações de certos aspectos. Segundo Lefebvre (1999, p.50): “A descrição não alcança 
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certas relações sociais, aparentemente abstratas em relação ao dado e ao vivido, os quais 

parecem concretos, mas são apenas imediatos”. 

Diante da fluidez do urbano enquanto matéria de análise, Lefebvre menciona a 

Filosofia como possível meio de investigação, por ser uma forma de abordagem não finalista. 

Esta se diferencia do “Urbanismo” enquanto disciplina tecnicista e ideológica que não 

consegue atingir as práticas e relações sociais. 

Argan (2005) utiliza o conceito Urbanismo se distanciando da forma como este foi 

descrito por Lefebvre, atribuindo ao mesmo uma dimensão existencial. O mesmo afirma a 

coexistência de uma cidade imóvel composta por estruturas duráveis e a cidade volátil, a 

cidade da imagem, de sensações, de impulsos mentais, de tradições, de memórias e 

esquecimentos. 

Nesta mesma perspectiva, Certeau (1998) se refere a esse plano menos tangível do 

urbano como uma cidade transeunte ou metafórica, cujas espacialidades estão mais ligadas à 

poética e às vivências. O mesmo não é compreensível na lógica de um lugar planejado e 

visível. 

Estas interpretações sobre o urbano e as relações que dele fazem parte, quando 

pensados em relação a um determinado lugar, podem ser relacionadas às estruturas 

arquetípicas sobre ele, as quais evocam algo de sua concepção enquanto traços genéticos do 

espaço. A esta ideia associa-se o pensamento de Christian Norberg-Schulz (1980) sobre o 

lugar. 

Para elaborar sua teoria sobre o lugar, Norberg-Schulz (1980) se utiliza do conceito de 

Genius loci, ou espírito do lugar. Este conceito tem sua origem no período Romano e define 

um lugar com caráter ou alma próprios, que lhes conferem um sentido existencial. Os 

Romanos acreditavam que havia um espírito do lugar e guardião da cidade. Cada lugar 

possuía seu próprio espírito e este determinava a configuração espacial, a vida das pessoas, 

suas identidades e por sua vez a do lugar. 

Este conceito foi apropriado pela teoria sobre a arquitetura de Christian Norberg-

Schulz (1980), para definir uma abordagem fenomenológica do ambiente e da interação entre 

lugar e identidade. 

 

Norberg-Schulz identifica o potencial fenomenológico na arquitetura como a 
capacidade de dar significado ao ambiente mediante a criação de lugares 
específicos. O teórico introduz a antiga noção romana de Genius loci, isto é, 
a ideia do espírito de um determinado lugar (que estabelece um elo com o 
sagrado) que cria um “outro” ou um oposto com o qual a humanidade deve 
defrontar a fim de habitar. (NESBITT, 2006, p. 443) 
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Jota Dangelo (2014), ao falar sobre o Espírito da Cidade se referindo a São João del-

Rei, aproxima-se das ideias propostas por Norberg-Schulz, pois eleva a cidade à condição de 

um personagem e não de um objeto. Um ser animado, cuja vitalidade espiritual se concretiza 

por meio de tradições e costumes de seus habitantes, os quais constroem a cultura e a 

sociedade em paralelo à arquitetura que erguem, transformam e demolem. 

O conceito de lugar empregado por Norberg-Schulz não se limita a um dado 

geográfico, mas compreende uma atmosfera total com relações espaciais manifestas em uma 

natureza concreta. Envolve o plano das sensações, da cultura e das vivências cotidianas. 

Outra questão relevante é que, segundo Lefebvre (1999), a sociedade urbana surge a 

partir da industrialização, sendo desta forma condicionada por ela. Ao contrário, o Genius 

loci, embora possa sofrer influência de questões socioeconômicas, não é determinado por elas. 

Segundo Norberg-Schulz, “a dimensão existencial não é ‘determinada’ pelas condições 

socioeconômicas, embora possam facilitar ou impedir a (auto) realização de estruturas 

existenciais” (NORBERG-SCHULZ, 1980, p.06, tradução nossa)2. 

Este elo do homem com este lugar intangível permite condições existenciais de 

“habitar” e se sentir parte do mundo em que está inserido. Neste sentido, Norberg-Schulz 

atribui ao habitar muito mais que a função de abrigo, mas um caráter vital, existencial. 

O ato de habitar, no entanto, requer como pré-requisito a orientação e a identificação, 

para que se estabeleça a fruição entre quem habita e o ambiente. 

 

O homem habita quando consegue orientar-se e identificar-se com um 
ambiente, ou, em suma, quando sente o ambiente como significativo. 
Habitar, portanto, implica algo mais do que “abrigo”. Isso implica que o 
espaço onde a vida ocorre são lugares, no verdadeiro sentido do mundo. Um 
lugar é um espaço que tem um caráter distintivo. Desde os tempos antigos, o 
gênio, ou “espírito de lugar”, tem sido reconhecido como a realidade 
concreta que o homem tem de enfrentar e aceitar em sua vida diária. 
(NORBERG-SCHULZ, 1890, p. 06, tradução nossa)3 

 

Segundo o que foi apresentado, cabe então indagar o que significava o habitar para o 

homem moderno no contexto de fins do século XIX e primeira metade do século XX na 

 
2 “The existential dimension is not “determined” by the socio-economical conditions, althought they may 
facilitate or impede the (self-) realization of existential structures.” 
3 “Man dwells when he can orientate himself withing and identify himself with na environment, or, in short, 
when he experiences the enviroment as meaningful. Dwelling therefore implies something more than “shelter”. 
It implies that the space where life occours are places, in the true sense of the world. A place is a space which has 
a distiner character. Since ancient times the genius, or “spirit of place”, has been recognized as the concrete 
reality man has to face and come to terms with in his daily life.” 



29 

 

cidade de São João del-Rei. Qual seria o espírito da cidade de São João del-Rei no fim do 

século XIX e primeira metade do século XX? Esta pergunta é pertinente, pois como uma 

cidade orientada desde suas primeiras ocupações por uma concepção estética, cultural, 

religiosa e urbana Barroca se reconhece no contexto de uma urbanidade moderna? 

Outra questão que deve ser observada é que estas leituras sobre a urbanidade. na qual 

estão imersos os objetos de pesquisa, devem ser situadas no espaço e no tempo onde se 

processam. Segundo Harvey (2008), o tempo e o espaço sempre existem em relação um ao 

outro e, por não serem categorias objetivas, têm de ser analisados com base nos processos 

materiais em que atuam, os quais servem à reprodução da vida social. 

Embora o tempo e o espaço sejam categorias relativas, a delimitação deles aqui se dá 

por questões metodológicas de análise e consiste em dois momentos. No primeiro, interessa o 

entendimento da urbanidade de São João del-Rei no período de sua modernização em fins do 

século XIX e primeira metade do século XX, momento do advento das atividades de exibição 

cinematográfica na cidade e como estas se relacionaram às mudanças nos costumes locais, e 

também à adaptação e construção de edifícios para sediá-las. Em um segundo momento, deve-

se atentar para uma alteração nesta urbanidade ao longo do tempo, possibilitando novas 

formas de apropriação por meio dos agentes sociais das casas de espetáculos aqui abordadas 

até o presente tratando as mesmas como patrimônio cultural urbano. 

 

 

1.3 A preservação dos edifícios dos cineteatros, cinemas e de seus documentos de projeto 
como ação sustentável na manutenção da memória urbana 
 

Compreender o processo de transformação do urbano e das edificações dos cineteatros 

e cinemas aqui tratados possibilita uma abordagem que contempla o terceiro pilar do 

PIPAUS, a sustentabilidade, pois permite virtualidades sobre o modo de como preservar, gerir 

e fazer com que estes equipamentos sejam potencializados, enquanto fatos urbanos no que 

tange aos pertencimentos e usos dos mesmos pelos indivíduos da cidade. 

A discussão sobre estes edifícios assume, nesta perspectiva, um caráter ambiental, pois 

os mesmos, como um patrimônio cultural, estão inseridos no meio ambiente urbano e 

estabelecem com o mesmo relações diferenciadas. 

O debate sobre o meio ambiente foi iniciado por ambientalistas na década de 1960, 

inicialmente abordando questões sobre a biosfera. Este debate foi ampliado posteriormente à 
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qualidade de vida e para questões urbanas e culturais, como as que tocam o patrimônio 

cultural (CAPUTE, 2016).  

O conceito sustentabilidade surge em 1992, quando na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) houve a publicação da Agenda 21, 

contendo um programa direcionado aos governos de todo o mundo, com uma lista de 

propostas que visava à proteção e renovação dos recursos ambientais, expandindo ao mesmo 

tempo este conceito para além da ideia anterior da proteção não somente na biosfera, mas ao 

ambiente de vivência humana como um todo. Neste momento, verifica-se a aproximação 

entre os campos da conservação do meio ambiente e da conservação do patrimônio natural e 

cultural. 

Sendo a sustentabilidade aqui relacionada ao ambiente urbano e a certos equipamentos 

de cultura inseridos no mesmo, cabe definir o que vem a ser o desenvolvimento sustentável 

aqui defendido. 

 

O desenvolvimento sustentável significa uma alternância entre as gerações, 
não dissipar o patrimônio atual em respeito às gerações futuras, assegurar o 
desenvolvimento sem imediatismo, valorizar e cuidar dos recursos locais, 
bem articular desenvolvimento econômico, o progresso social e a atenção ao 
meio ambiente, cuidar tanto da continuidade da gestão, quanto dos 
equipamentos a serem implantados com conhecimento de causa, considerar 
sua dimensão de ecocidadão no nível local, nacional e planetário ao mesmo 
tempo. (ARAÚJO et. al., 2009, p.160) 

 

De acordo com o que foi exposto, torna-se pertinente, dentro de uma perspectiva da 

sustentabilidade, a manutenção do patrimônio aqui abordado, tendo em vista seu legado às 

gerações futuras, as contribuições que o mesmo tende a representar para a urbanidade local 

como testemunho material de um período histórico da cidade e como equipamento de cultura. 

Porém, estas mesmas edificações não devem ser tomadas de forma isolada como observa 

Leonardo Castriota (2009), uma vez que se inserem num contexto. Sendo assim, é necessário 

analisar suas inserções na paisagem urbana. De acordo com o autor, zelar pelo patrimônio 

urbano é uma ação que vai além do tombamento de conjuntos e edificações, mas ao conservar 

o equilíbrio da paisagem, inter-relacionando a infraestrutura, o lote, a edificação, a linguagem 

urbana, os usos, o perfil histórico e a própria paisagem natural visando à qualidade de vida e 

possibilidade de desenvolvimento do homem. 

Lia Mota (2011) afirma a necessidade de entender os bens arquitetônicos como 

documentos, adotando-se a noção de monumento-documento e cidade-documento, tendo em 
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vista seu caráter revelador sobre o processo de ocupação do território, dos modos de viver e 

das diversas apropriações pelas quais passaram.  

Sendo o zelo pelo patrimônio cultural urbano um trabalho que está relacionado a 

diferentes áreas de conhecimento, é necessária uma visão inter/transdisciplinar do mesmo, 

como fato que se consolida sobre a cidade. Sacha Kagan menciona o pensamento de Edgar 

Morin para definir este posicionamento ao afirmar que: “confrontar essa complexidade 

implica uma abordagem de sistemas, ou seja, sistemas antropogênicos dentro dos 

ecossistemas, através de escalas espaciais, do local ao planetário, e através de escalas de 

tempo, do curto ao longo prazo” (KAGAN, 2008, p.16, tradução nossa)4. 

Conforme Kagan (2008), a pesquisa, segundo os preceitos da sustentabilidade, deve se 

basear em uma nova relação entre ciência, esfera pública e prática, buscando interconexões 

além da fragmentação da realidade socialmente construída, atendendo critérios de qualidade 

distintos daqueles aplicados em pesquisa de base pura, uma vez que deve prezar acima de 

tudo pela reconciliação com a justiça social, com a integridade ecológica e com bem-estar de 

todos os sistemas vivos. 

Da mesma forma que se considera sustentável a manutenção das edificações dos 

cineteatros e cinemas no contexto urbano em que estão inseridas, considera-se também, nesta 

posição, a digitalização e organização dos documentos técnicos destas, uma vez que 

constituem também um patrimônio documental. Como já foi anteriormente mencionado, estas 

edificações de São João del-Rei carecem de um corpo de informações documentais que seja 

sistematizado e que possa orientar sua conservação. Esta documentação se encontra dispersa 

em alguns arquivos e, em alguns casos, mal condicionada, comprometendo sua existência. 

Facilitar o acesso a essa documentação possibilita um maior conhecimento para a elaboração 

de projetos para estes edifícios e pesquisas futuras. 

De acordo com Bacellar (2008), tem crescido a demanda pelas cópias de documentos, 

devido às dificuldades de se locomover até o arquivo e a necessidade de trabalhar em outros 

lugares. As várias tecnologias possibilitam este processo e, além de facilitarem a pesquisa, 

também salvaguardam as documentações das manipulações manuais e das intempéries e más 

condições dos arquivos. 

Em se tratando aqui da defesa da preservação do patrimônio cultural dos cineteatros e 

cinemas, bem como das suas documentações, como uma ação sustentável no contexto da 

 
4 Confronting this complexity implies an approach of systems, i.e. anthropo-systems within ecosystems, across 
space-scales from the local to the planetary, and across time-scales from the short to the very-long term. 
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urbanidade de São João del-Rei, é necessário o entendimento da categoria patrimônio 

histórico e como esta é apropriada em relação às políticas de preservação.  

O conjunto arquitetônico de São João del-Rei teve seu tombamento efetivado por meio 

da Notificação nº45 do SPHAN, em de 16 de fevereiro de 1938, assinada pelo prefeito da 

cidade, Dr. Antônio das Chagas Viegas, em 24 de fevereiro de 1938 e inscrita, sob o nº1, 

fls.2, do Livro do Tombo das Belas-Artes, em 4 de março de 1938. 

Outra instância responsável pelo patrimônio cultural da cidade é o Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, criado em 1998.  

 

 

1.3.1 O Patrimônio Histórico-Cultural: do conceito às ideologias e políticas de 
preservação 

 

De acordo com Françoise Choay (2006), o conceito de patrimônio remonta à tradição 

e sua origem se liga às estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável. 

Atualmente, o mesmo vem a designar um bem voltado ao usufruto da comunidade, 

constituído por uma acumulação contínua de uma diversidade de objetos que reúnem, por um 

passado comum, um conjunto de saberes. O passado é evocado para fins vitais, uma vez que, 

de forma direta, contribui para a preservação das mais diversas formas de identidades 

coletivas. 

Para chegar ao conceito de patrimônio empregado hoje, Choay remonta à Revolução 

Francesa, identificando nela a origem da concepção de monumento. 

 

O sentido original do termo é do latim monumentum, que por sua vez deriva 
de monere (“advertir”, “lembrar”), aquilo que traz à lembrança de alguma 
coisa. A natureza afetiva de seu propósito é essencial: não se trata apenas de 
apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar, pela emoção, uma 
memória viva. Nesse sentido primeiro, chamar-se-á monumento tudo que for 
edificado por uma comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer que 
outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou 
crenças. A especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo 
de atuação sobre a memória. (CHOAY, 2006, p.18) 

 

A Revolução apresenta, de acordo com a autora, dois momentos que evidenciam 

diferentes relações com os bens móveis e imóveis correspondentes à história da França. Num 

primeiro momento, a Revolução tende ao “vandalismo”, observado na demolição, danificação 

e desconfiguração dos monumentos, uma vez que estes simbolizavam poderes e valores 

execrados. Posteriormente, dar-se-á o reconhecimento dos valores dos mesmos. Passa-se a 
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pensar que, para romper com o passado, não é necessário abolir sua memória, nem destruir 

seus monumentos, mas conservar tanto um quanto outro, num movimento dialético que, de 

forma simultânea, assume e ultrapassa seu sentido histórico original, integrando-o num novo 

estrato semântico. Neste contexto, surgem as primeiras ideias sobre a preservação. 

Os discursos a respeito do Patrimônio Histórico-Cultural de várias regiões nascem de 

narrativas nacionais, ou seja, de uma modalidade discursiva que visa à construção de uma 

memória e uma identidade nacional. Tal construção se dá, segundo José Reginaldo Gonçalves 

(2002), por meio de um processo de objetificação cultural, termo utilizado também para 

análise de processos de invenção de cultura e tradições. 

Segundo Handler (1984, p.55-56 apud GONÇALVES, 2002, p.15), a objetificação 

cultural consiste na “materialização imaginária de realidades humanas nos termos de um 

discurso teórico baseado no conceito de cultura”. 

 Com base neste processo de objetivação cultural, o Estado, por meio de seu órgão de 

Proteção ao Patrimônio, legitima discursos a respeito do que compõe ou não o quadro de 

elementos remetentes à tradição e, portanto, dignos de serem preservados. Elementos dessa 

referida tradição são tomados como componentes de narrativas nacionais, solidificadoras do 

conceito de nação. Estas mesmas narrativas, segundo Choay (2006), constituem uma alegoria 

a respeito do patrimônio, que ilustram ou expressam determinados valores e que se atualizam 

em suas próprias estruturas, situação que demonstra um sentido de transitoriedade e um 

desejo de redenção. 

As narrativas nacionais utilizam-se desses objetos na perspectiva do patrimônio 

histórico-cultural para realizar uma mediação simbólica entre linguagem e experiência, entre 

o passado e uma identidade nacional partilhada pelos indivíduos que compõem a nação. 

Neste sentido, José Reginaldo Gonçalves (2002) concebe o “patrimônio cultural” 

como “gênero do discurso”, “representações” presentes em todas as sociedades nacionais 

modernas, que florescem nos meios intelectuais e são produzidos e disseminados por meio de 

empreendimentos políticos e ideológicos de construção de “identidades” e “memórias” de 

sociedades nacionais, grupos étnicos ou de outras coletividades.  

A temática do patrimônio no Brasil expressa-se na preocupação com a salvação dos 

vestígios do passado da Nação, mais especificamente com a proteção de monumentos e 

objetos de valor histórico e artístico.  

A partir da década de 1920, o Estado passa a intervir de forma efetiva neste campo, 

diante das denúncias de intelectuais a respeito do abandono das cidades históricas. Estes 

intelectuais de tendência modernista elaboraram, através de suas concepções de arte, história e 
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tradição, a forma dada ao conceito de patrimônio que se tornou hegemônico e que viabilizou a 

elaboração de uma legislação que visasse à proteção das obras histórico-culturais do país. 

O movimento Modernista, tanto no campo político como no intelectual, concentrava-

se na crítica aos modelos da Velha República. Nas artes, a Semana de Arte Moderna de 1922 

pode ser considerada o ponto alto desta crítica, pois os intelectuais e artistas buscam um 

rompimento com o formalismo, o academicismo e o tradicionalismo e, sob influência das 

vanguardas artísticas europeias (futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e 

expressionismo), empenham-se em novas experimentações que valorizem a identidade e 

cultura brasileiras. O papel desse movimento foi mais efetivo com a participação de seus 

intelectuais na administração pública federal após a Revolução de 1930. 

O Estado Novo, instaurado por Vargas em 1937, vai tornar concreta a atuação dos 

modernistas, pois a relação entre cultura e política era o principal foco de sua ideologia. 

Objetivava-se, desta forma, a criação de uma cultura nacional homogênea, que propiciasse a 

identificação dos cidadãos com a Nação. 

Na procura por estes valores autênticos, os Modernistas passam a identificar no estado 

de Minas Gerias o berço da civilização brasileira. A manutenção do patrimônio neste estado 

seria um ponto de partida para a proteção no restante do país, fazendo assim parte da 

construção da tradição nacional. O Barroco, inicialmente considerado rude e rebuscado pelos 

modernistas, posteriormente vai ser concebido como a primeira manifestação cultural 

arquitetônica tipicamente brasileira, um estilo puro, autêntico da nação (FONSECA, 2009). 

Este processo de objetificação cultural mencionado por Gonçalves (2002), é 

responsável pelo discurso e práticas que orientarão o Estado na elaboração de um quadro 

identitário nacional baseado no que Eric Hobsbawn define como tradição inventada. 

 

Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado. (HOBSBAWN, 1997, p. 09) 

 

O SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) começou a 

funcionar experimentalmente em 1936, sob a direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

Com a Lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937, o SPHAN passou a integrar de forma oficial a 

estrutura do MES (Ministério da Educação e Saúde) e foi criado o conselho consultivo. 
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A criação do SPHAN acontece num contexto marcado por transformações na vida 

cultural e política do país, o Modernismo e a instauração do Estado Novo em 1937. Os 

agentes do SPHAN, adeptos do Modernismo, lidam com um duplo compromisso, o de serem 

representantes de um movimento cultural renovador e ao mesmo tempo servirem a um 

governo ditatorial. Embora específico, o Modernismo apresenta várias feições que trazem 

como característica marcante a crítica ao passadismo e a linguagem acadêmica, propondo uma 

verdadeira revolução artística. 

José Reginaldo afirma que a necessidade de se estabelecer uma identidade nacional 

brasileira se impunha aos intelectuais brasileiros desde a independência do país em relação a 

Portugal. Muitas respostas a essa necessidade foram apresentadas, porém o Modernismo foi o 

agente mais eficaz no estabelecimento de uma brasilidade, pois seu projeto estava associado 

ao reconhecimento da necessidade de produzir uma imagem singularizada do Brasil como 

cultura e como parte da moderna civilização ocidental. O problema era não imitar a Europa, 

mas identificar e afirmar a cultura brasileira autêntica, ainda que isso fosse feito através do 

vocabulário das vanguardas europeias (GONÇALVES, 2002). 

Em 1979, Aluísio Magalhães assume a direção do SPHAN e dá início a uma nova 

política para o patrimônio cultural brasileiro. O cenário histórico e político encontrado por 

Aloísio era bem diferente daquele do período fundacional do órgão. Findava-se o regime 

político autoritário que vigorava no Brasil desde o golpe militar de 1964 e iniciava um 

processo de abertura política que vai definir novos rumos à política de patrimônio histórico-

cultural. 

De acordo com Rodrigo M. F. de Andrade, o Brasil é analisado sob a perspectiva de 

civilização e tradição. Aloísio Magalhães, por sua vez, irá se posicionar diante do país como 

um moderno antropólogo social e cultural, cuja autoridade se baseia numa teoria sistemática 

da cultura e da sociedade. 

Estes dois dirigentes do SPHAN percebem a cultura brasileira como uma mistura de 

múltiplas e distintas culturas: africana, ameríndia e europeia. Mas, ao contrário de Rodrigo, 

Aloísio não vê estas culturas, especialmente a africana e a ameríndia, como estágios de uma 

evolução universal, mas como formas de vida social e cultural atuais diversas e em processo 

de transformação. 

Para Aloísio, o Brasil, como um país novo, deve ser percebido como um processo 

aberto, inconcluso de formação cultural, econômica e política. A nação é pensada como 

processo de uma trajetória histórica. 
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A política tradicional do SPHAN é descrita por Aloísio como parte do que ele chama 

de velho tapete europeu, que sufoca a diversidade da cultura brasileira. Esta que é heterogênea 

e oposta àquela concepção homogeneizadora de cultura que teria orientado a política do 

SPHAN, desde sua criação (GONÇALVES, 2002). 

O termo patrimônio histórico e artístico é substituído pela noção de bens culturais. 

Estes bens culturais são concebidos com indicadores a serem usados no processo de 

identificação de um caráter nacional brasileiro, definido não somente pelo passado ou pela 

tradição, mas por um processo histórico norteado pelo futuro. Assim, o passado é visto como 

uma referência que deve ser usada e reinterpretada no presente com propósitos futuros. 

Tanto na gestão de Rodrigo como na de Aloísio o patrimônio é pensado como causa, 

apresentando um sentido de dever. 

Neste período, a noção de patrimônio cultural é ampliada e passa a incluir elementos 

que não restrinjam a arte e arquitetura colonial brasileira. As diferentes formas de cultura 

passam a ser vistas como fonte de uma autêntica identidade nacional. 

Neste sentido, Maria Cecília Londres Fonseca (2003) aborda o patrimônio cultural 

inserido em um ambiente dinâmico que vai muito além de um espaço físico, transcende o 

limite material, indo além da pedra e da cal que por vezes o constituem. A autora destaca a 

importância do patrimônio imaterial, que encontra no material seu meio de manifestação e 

suporte, ao mesmo tempo que lhe confere significação, evidenciando uma relação dialética 

entre os mesmos. Sendo assim, considera a relevância da imaterialidade das vivências e 

manifestações culturais como dinâmica da cidade e da paisagem, que num processo dialético 

mantêm reciprocamente os seus sentidos. 

Esta ampliação dos elementos considerados patrimônios culturais, aliada à vasta 

extensão nacional do Brasil, torna necessário o surgimento de outras instâncias de proteção 

em níveis estadual e municipal. 

Em Minas Gerais, por exemplo, há o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, que foi criado pelo Governo do Estado em 30 de 

setembro de 1971. Este consiste em uma fundação sem fins lucrativos vinculada à Secretaria 

de Estado de Cultura de Minas Gerais. Sua atuação, além de normativa, promove a prestação 

de serviços na execução direta ou na fiscalização de intervenções nos bens tombados e 

assessoria às prefeituras municipais e comunidades. 

Na escala municipal, devem ser mencionados os Conselhos Municipais de Preservação 

do Patrimônio Cultural, como o de São João del-Rei, criado por meio da Lei nº. 3.388, de 16 

de julho de 1998, como um órgão colegiado autônomo, normativo, deliberativo, consultivo, 
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encarregado de assessorar o Poder Público Municipal em assuntos referentes à proteção, 

conservação e defesa do Patrimônio Cultural do Município. 

Deve ser mencionado que o órgão de proteção do patrimônio histórico e artístico 

federal teve diferentes denominações desde sua fundação: inicialmente, em 1937, foi chamado 

de Serviço do Patrimônio histórico e artístico Nacional (SPHAN); em 1946, tem o seu nome 

alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); em 

1970, passa a ser chamado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Embora o tombamento do conjunto arquitetônico da cidade de São João del-Rei seja 

datado de 1938, a cidade só recebe a instalação de um escritório técnico na década de 1980. 

Partindo do conhecimento sobre a ideia de Patrimônio construída e utilizada pelos 

mecanismos administrativos públicos, visando sua salvaguarda, será abordada a seguir a 

situação dos cineteatros e cinemas de São João del-Rei, enquanto Patrimônio Cultural urbano. 

 

 

1.3.2 Os edifícios dos cineteatros e cinemas de São João del-Rei como patrimônios 
culturais 

 

Os edifícios do Teatro Municipal, do Cine Glória e do Clube Teatral Artur Azevedo 

compõem o patrimônio cultural material da cidade de São João del-Rei e, como tal, sua 

proteção deve ser promovida por meio dos órgãos de preservação em nome da comunidade. 

Definem-se por bens culturais materiais os que possuem um suporte material 

incorporado a um sistema simbólico, como edifícios, ruínas, cidades, paisagens naturais, etc. 

Os bens culturais imateriais, por sua vez, não concentram seu valor no que é tangível, mas no 

simbólico e ritual que evocam como celebrações religiosas, festas populares, manifestações 

musicais, cênicas, etc.  (MACHADO, 2009). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define, no artigo 216, que o 

patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos “bens de natureza material e imaterial que 

tomados individualmente ou em conjunto são portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. No mesmo artigo, consta 

também que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”. 

Para o presente estudo, serão abordados apenas dois destes meios de proteção 

propostos pela Constituição de 1988, o inventário e o tombamento.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
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O inventário é um instrumento de proteção de bens culturais de qualquer natureza, 

sejam materiais ou imateriais. O mesmo consiste no levantamento e identificação das 

características e valores de um determinado bem cultural. Em se tratando de bens culturais 

móveis são relevantes o seu histórico, aspectos arquitetônicos e urbanísticos registrados por 

meio de desenhos técnicos, entorno, levantamentos fotográficos, etc. A documentação do 

inventário também deve conter os valores que devem ser preservados e a finalidade dos 

mesmos. O inventário de um bem o coloca como sendo de interesse público e submetido à 

jurisdição específica que confere proteção e restrições que visam a conservação à sua 

condição inicial (MACHADO, 2009). 

No tombamento, os bens culturais são por meio da abertura de um processo, inscritos 

em livros de tombo que lhes conferem uma condição social especial. Esta iniciativa pode ser 

de caráter voluntário por parte do proprietário, ou compulsório, onde o poder público 

identifica a relevância do bem e empreende-se no tombamento do mesmo. Este processo pode 

se dar na esfera dos órgãos de proteção municipal, estadual e federal. Em caso de 

propriedades privadas, o proprietário é notificado e, se houver algum desacordo, pode recorrer 

e, segundo seus argumentos, impugnar o tombamento (MACHADO, 2009). 

Dentre os edifícios abordados neste trabalho, somente o Teatro Municipal foi 

contemplado com o tombamento individual pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Cultural. O órgão no momento do processo era representado pelo presidente José 

Alberto Ferreira, que por meio da Resolução n° 011/02 de 04 de março de 2002, inscreve o 

Teatro Municipal de São João del-Rei no Livro de Tombo dos bens públicos (Resolução n° 

011/02, de 04 de março de 2002), como forma de reconhecimento do valor simbólico do 

edifício para a cidade e meio de proteção do mesmo. O tombamento individual do edifício foi 

homologado pelo Decreto 3190, processo n°049/00 em 26 de janeiro de 2006. O uso do bem é 

declarado como institucional (Guia de Bens Edificados de São João del-Rei, 2010, p.50). 

O edifício do Cine Glória foi inventariado pela Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei em 2017, com base em sua relevância como exemplar arquitetônico de um 

momento de modernização da cidade e das atividades cinematográficas na mesma. Este 

edifício mantém as atividades de cinema de forma ininterrupta desde a sua inauguração em 

1947 (Inventário do Cine Glória, São João del-Rei, 27 de setembro de 2017).  

Por sua vez, o edifício do Clube Teatral Artur Azevedo, até o momento, não foi 

inventariado e tombado por nenhum órgão, embora seja de grande relevância para a cultura 

local. 
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Embora em situações diferenciadas em relação às ações de preservação ou ausência 

destas, todas as edificações citadas se encontram em uma área de entorno dos limites de 

tombamento federal. De certa forma, então, estão sujeitas tanto às leis federais de proteção ao 

patrimônio como às diretrizes do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. 

A inserção das edificações analisadas no entorno da área tombada pode ser observada no 

mapa elaborado pelo SPHAN na década de 1940 (Figura 4). 

 

Figura 4 - Mapa dos limites e entorno do tombamento pelo SPHAN em São João del-Rei. 

 

Fonte: IPHAN, São João del-Rei (com alterações do autor) 

 

Em se tratando da Legislação Federal de proteção ao Patrimônio Cultural, pode ser 

citado o Decreto Lei n°25, de 30 de novembro de 1937, que zela pelos bens tombados e pelos 

que tem uma relação direta com os mesmos: 

 

Artigo 17 – As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser 
destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas 
ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano. 

Artigo 18 – Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construção que lhe impeça reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios 
ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto (Decreto Lei n°25, de 30 de novembro de 1937). 
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O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, por meio de suas 

diretrizes, também coloca regras para intervenções na área de entorno do patrimônio 

tombando, visando a harmonia e o destaque do mesmo: 

 

2 – O CMPPC preocupa-se em dar as intervenções no Centro Histórico e 
entorno um caráter harmônico, buscando realçar a beleza dos diversos estilos 
arquitetônicos encontrados no conjunto. 

I – Entende-se por harmonia a manutenção das tipologias arquitetônicas 
predominantes no que diz respeito aos planos e materiais de cobertura, ritmo 
e proporção de aberturas nas fachadas, cores, gabarito e implantação de lote, 
sendo recomendada a substituição e/ ou adequação de construções 
incompatíveis com o sítio tombado. 

II – Manutenção da morfologia urbana, principalmente no que se refere ao 
arruamento, parcelamento do solo, áreas verdes, configurações dos lotes e 
espaços públicos. 

III – Garantia de visibilidade ambiência de monumentos e entorno imediato. 
(Diretrizes Políticas de Preservação do Centro Histórico de São João del-Rei. 
São João del-Rei, 23 de fevereiro de 2011.). 

 

Outra ferramenta que permite a manutenção do patrimônio na cidade são as diretrizes 

do Plano Diretor participativo de 2006 que, embora já tenha passado do prazo de sua revisão, 

ainda é vigente no município. Todos os edifícios aqui abordados estão inseridos na ZPC – 

Zona de Proteção Cultural, a qual é regida pelo Artigo 64. 

 

Art. 64 – A Zona de Proteção Cultural caracteriza-se pela ocupação urbana 
consolidada nos séculos XVIII e XIX e seu entorno imediato, compondo a 
ambiência paisagística da época e seu referencial histórico, e cuja 
manutenção considera-se fundamental para a proteção do patrimônio 
histórico-cultural são-joanense. 

 § 1º – A Zona de Proteção Cultural corresponde à área de tombamento e 
entorno do conjunto arquitetônico-urbanístico de São João del-Rei, aprovado 
pela Lei Municipal no 3531, de 06 de junho de 2000; incluindo ainda a 
região da praça do Matozinhos, Estação Chagas Dória e região da ocupação 
inicial da avenida Leite de Castro até a rua Frei Cândido. 

(Lei n° 4.068, 13 de novembro de 2006, institui o Plano Diretor Participativo 
da cidade de São João del-Rei.) 

 

Diante do que foi apresentado, é necessário um olhar especial sobre o edifício aqui 

mencionado que ainda não foi inventariado ou tombado, o Clube Teatral Artur Azevedo, onde 

hoje está instalado o Supermercado Sales. Embora o interior do edifício já tenha sido 

espoliado em função dos novos usos a que foi submetido, há a necessidade de preservação de 

suas características externas.  
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No caso do Cine Glória, um dos poucos cinemas de rua ainda em funcionamento na 

região, não se deve somente pensar na preservação das características tipológicas do edifício 

por meio do inventário e tombamento, mas também em sua atividade, pois esta se relaciona 

diretamente à vitalidade do edifício. Sendo um patrimônio público municipal, cabe a esta 

instância, por meios de seus órgãos competentes, identificar neste bem seu potencial enquanto 

equipamento de cultura e a sua função social. 

Por fim, pode-se afirmar que estes edifícios são de grande importância, pois 

representam o processo de modernização da cidade e de sua inserção no mundo da cultura de 

massa veiculada pelo cinema. De acordo com Dangelo (2014), são exemplares do proto-

modernismo e do Art Déco tardio do último surto de modernidade ocorrido entre as décadas 

de 1940 e 1950. Além disso, estes edifícios são receptáculos de memórias individuas e 

coletivas específicas de um tempo. 
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2. O FENÔMENO URBANO DA MODERNIDADE 

 
Para a compreensão do surgimento dos cineteatros e cinemas aqui abordados, é 

necessário contextualizá-los em um panorama mais geral, a “Modernidade”. Esta, enquanto 

um fenômeno urbano, é observada inicialmente na Europa e na América do Norte, alastrando-

se para outras áreas como as Américas e, neste caso especial, para o Brasil, mais precisamente 

para a cidade mineira de São João del-Rei. 

Por questões metodológicas, visando uma melhor abordagem sobre a Modernidade, 

Marshall Berman (1986) a divide em três fases. A primeira fase vai do início do século XVI 

ao fim do século XVIII, na qual as pessoas tentam ter a experiência de uma comunidade 

moderna. Neste período, o desenvolvimento técnico propiciou as grandes navegações e o 

conhecimento de novos mundos, os indivíduos se viram diante de possibilidades que não se 

limitavam aos seus Estados Nacionais. A segunda fase começa com a grande onda 

revolucionária de 1790, quando a Revolução Francesa e suas reverberações possibilitam ao 

público o sentimento de viver uma era de explosivas convulsões sociais em todos os níveis de 

vida pessoal, social e política. A última fase localiza-se no século XX, onde a modernização 

se estende por todas as partes do mundo, a cultura do modernismo se expande e, ao mesmo 

tempo em que chega às várias partes do globo, choca com as suas individualidades. Em razão 

disso, a era moderna perde contato com as raízes de sua própria modernidade. 

O progresso técnico entre o final do século XIX e início do XX gerou uma série de 

expectativas e novos modos de vida. As aspirações humanas inspiradas no avanço da ciência 

em certos casos beiravam a utopia. Neste contexto, onde a industrialização passa a guiar os 

rumos da cidade, surge como invenção a produção cinematográfica, que vai não somente ser 

um produto de cultura de massa e criar edifícios específicos para sediá-la, mas também 

modificar o urbano e o seu cotidiano por meio de novas relações sociais. 

A modernidade se coloca como um fenômeno urbano, entendendo este como um 

universo de relações sociais e materiais que se estabelece no espaço das cidades. Leo Charney 

(2004) afirma que este fenômeno irá se configurar desde o surgimento do capitalismo 

industrial como uma arena de intercâmbios comerciais. 

 

A modernidade não pode ser entendida fora do contexto da cidade, que 
proporcionou uma arena para a circulação de corpos e mercadorias, a troca 
de olhares e o exercício do consumismo. A vida moderna pareceria urbana 
por definição, contudo as transformações sociais e econômicas criadas pela 
modernidade remodelaram a imagem da cidade em plena erupção do 
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capitalismo industrial na segunda metade do século XX. (CHARNEY, 2004, 
p.19-20) 

 

Assim como Charney concebe a modernidade em uma relação intrínseca com a cidade 

e o capitalismo industrial, Henri Lefebvre (1999) associa a gênese da sociedade urbana à 

industrialização e às novas formas de vida que a mesma estabelece. 

Verificam-se grandes mudanças nos cenários e comportamentos principalmente nas 

grandes cidades no decorrer deste processo de modernização que se deu ao longo do século 

XX, como observa Ivan Tolstói. 

 

O Século XX foi um período de avanços científicos prodigiosos, durante o 
qual campos completamente novos da ciência surgiram (…). O 
desenvolvimento tecnológico também foi espetacular – talvez mais do que o 
científico na mente do grande público. Transporte, eletrificação, indústrias 
químicas, controles de doenças – a lista é infinita – estavam alterando a 
sociedade de modo profundo e irreversível. Por volta de 1900 o poder da 
tecnologia estava muito além do que qualquer outro século jamais sonhara. 
Não havia precedente histórico para o que se passava. Isso suscitou um 
otimismo curioso, uma fé que afirmava, com efeito, que estávamos no 
caminho certo – um pouco mais de esforço, um bocadinho mais de boa 
vontade e o nosso músculo científico-tecnológico recém-adquirido, o poder 
do conhecimento, resolveria todos os problemas e nos alçaria a mundos 
novos e utópicos. (TÓLSTOI, s/d, p.205, apud SEVCENKO, 1998, p.514) 

 

A modernidade, segundo Berman (1986), configura-se, assim, como uma questão de 

ordem existencial, um conjunto de experiências vitais que estabelecem uma nova relação com 

o tempo e espaço. 

 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor 
— mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que 
sabemos, tudo o que somos. (…) A experiência ambiental da modernidade 
anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de 
religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a 
espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de 
desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente 
desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. 
Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo o 
que é sólido desmancha no ar”. (BERMAN, 1986, p.15) 

 

A experiência de um progresso contínuo, ao mesmo tempo em que cria esperanças no 

homem, também produz angústia, pois o tempo de construção e desconstrução de ideias e dos 

meios da vida material tornam-se muito curtos, causando certa instabilidade existencial. 
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O rompimento com as fronteiras espaçotemporais, graças ao desenvolvimento 

tecnológico na área dos transportes e comunicação, une distantes regiões do globo em torno 

de uma cultura que busca, de certa forma, a homogeneidade com base em um novo conceito 

de civilização, colocando ao mesmo tempo em questão tradições e identidades de lugares 

específicos. 

Mesmo que muitas sociedades tenham experimentado a modernidade como uma 

ameaça a toda a sua história e tradição, a mesma ao longo de todo seu processo desenvolveu 

sua própria história e uma variedade de tradições próprias. No século XIX, a modernidade é 

perceptível na paisagem urbana, diferenciada e dinâmica segundo a nova experiência 

proporcionada pelos engenhos a vapor, fábricas automatizadas, ferrovias, zonas industriais, 

jornais diários, telégrafos, telefones, cinema e outros meios de comunicação (BERMAN, 

1986). 

Uma nova dimensão de espaço e tempo se estabelece sobre o urbano, transformando 

consideravelmente as relações sociais que se processam sobre ele. O progresso técnico 

possibilita, segundo David Harvey (1992), uma espécie de “compressão do tempo e espaço”, 

alterando a forma de se relacionar e representar o mundo. 

O uso a palavra “compressão” se justifica pelo fato de que a história do capitalismo e 

seu progresso técnico tem se caracterizado pela aceleração do ritmo da vida, ao mesmo tempo 

em que venceu as barreiras em tal grau que o mundo parece encolher. Verifica-se, assim, uma 

espécie de “aniquilação do espaço e do tempo”. Foram elementos de grande influência neste 

processo, o desenvolvimento e difusão de meios de transporte mais rápidos e da comunicação, 

como o telefone, o rádio e o cinema. 

Esta alteração na forma de apropriação e representação do mundo foi responsável pela 

modificação das práticas sociais urbanas, num processo em que, segundo o pensamento 

moderno, verifica-se uma transição entre o arcaico e o que se coloca como modelo de 

progresso e civilização. Desta forma, sociedades pautadas em tradições e costumes mais 

estáveis são imersas no tempo da máquina e da informação. 

Os novos conhecimentos da ciência e da medicina foram responsáveis, neste 

momento, pelo pensamento higienista, segundo o qual a cidade presa a arcaicas estruturas se 

encontrava doente e necessitava de cuidados. Era necessário cuidar da cidade tanto nas 

questões de infraestrutura quando nas questões morais. 

A ideologia higienista foi apropriada pelo poder público e pode ser observada em 

grandes reformas urbanas, como a empreendida por Georges-Eugène Haussmann em Paris, 

entre 1853 e 1870, a fim de transformá-la em uma cidade moderna. 
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No século XIX, Paris ainda era uma cidade nos moldes medievais, mesmo diante de 

todo progresso técnico proporcionado pela Revolução Industrial. O cenário urbano era 

composto por uma cidade murada, de pequenas vielas e casas amontoadas nas periferias, onde 

higienistas e técnicos sanitários encontravam os focos de insalubridades. Surge, a partir da 

reforma da cidade, a primeira necessidade em estabelecer Leis Sanitárias, criadas para evitar a 

proliferação de epidemias por meio do saneamento básico, fornecimento de água potável e 

modernização da rede de esgoto. A antiga estrutura medieval foi suplantada por um novo 

traçado de largas ruas e avenidas. 

Os prédios públicos também foram uma realização da gestão de Haussmann, dentre 

estes a Ópera Garnier ou Palais Garnier, décimo terceiro teatro a abrigar a Ópera de Paris, 

desde sua fundação por Luís XIV. Construído em estilo neobarroco, tem capacidade para 

1979 espectadores sentados. O palácio era comumente chamado de Ópera de Paris, mas, após 

a inauguração da Ópera da Bastilha em 1989, passou a ser chamado Ópera Garnier. 

Este suntuoso espaço construído entre 1861 e 1874, congregou dentro de si o que 

havia de mais monumental e luxuoso, sendo um espaço onde, num ato ritual, a burguesia 

comungava entre si das suas aspirações e principalmente valores de prestígio, elementos 

responsáveis pela construção de sua identidade de classe dominante, como afirma Ezio da 

Rocha Bitencourt. 

 

Se no cenário gerado pela Revolução Francesa a emergente burguesia 
adquiriu uma posição de destaque e liderança, deve-se ter claro que ela 
apropriou-se de uma série de valores de prestígio pertencentes ao Ancien 
Régime destinados a legitimar sua nova posição social. Dentre eles o 
encontro mundano nos teatros (BITTENCOURT, 2008, p.33). 

 

O universo burguês do final do século XIX valorizava a ideia de inovação e as modas 

de todas as espécies, principalmente no campo das artes e do entretenimento. Fazia isso 

guiado pelo espírito do progresso contínuo e de duração permanente de sua condição. Essa 

mentalidade é bem sintetizada nas palavras de Eric Hobsbawn. 

 

Poucas sociedades valorizaram tanto as obras dos gênios criadores quanto a 
burguesa do século XIX. Poucas estavam prontas a gastar dinheiro tão 
livremente com as artes e, em termos puramente quantitativos, nenhuma 
sociedade precedente comprou tanto como a quantidade de livros velhos e 
novos, objetos materiais, quadros, esculturas, estruturas decoradas de 
madeiras e bilhetes para representações teatrais ou musicais. Sobretudo, e 
paradoxalmente, poucas sociedades tinham estado tão convencidas de que 
viviam numa era dourada das artes criadoras. O gosto desse período não era 
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nada se não fosse contemporâneo, como era de fato natural para uma geração 
que acreditava no progresso universal e constante. (HOBSBAWN, 1979, 
p.290) 

 

No Brasil, a implantação das políticas higienistas pode ser verificada nas reformas que 

se procederam no Rio de Janeiro, no governo de Francisco Pereira Passos, em seu mandato 

que vai de 1902 a 1906, visando à modernização da então capital brasileira. Estas seguiram os 

mesmos padrões executados por Georges-Eugène Haussmann em Paris e ficou conhecida 

como período do “Bota-abaixo”. Seus pontos centrais eram o saneamento, o urbanismo e o 

embelezamento, a fim de atrair capital estrangeiro e dar ao Rio de Janeiro ares de uma cidade 

moderna e cosmopolita nos moldes franceses. 

O Rio de Janeiro, no início do século XIX, passava por graves problemas sociais 

resultantes, em grande parte, de seu rápido e desordenado crescimento, intensificado pela 

imigração europeia e pela transição do trabalho escravo para o livre. Neste período, ainda 

apresenta uma estrutura de cidade colonial, carente de serviços básicos como transporte, 

abastecimento e saneamento, programas de saúde e segurança. No centro da cidade cresciam 

o número de habitações coletivas insalubres (cortiços), epidemias de febre amarela, varíola, 

cólera, conferindo à cidade fama internacional de porto sujo ou cidade da Morte. 

A modernização do Rio de Janeiro, que incluía a reforma do porto, construção de 

novos prédios públicos, alargamento e criação de novas ruas e avenidas, teve um alto custo 

social, pois com as demolições, se deslocavam destes espaços seus moradores, os quais 

evadiam-se para áreas de risco, muitas vezes, morros com instabilidades geológicas. 

Sob esta administração, se dá a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 

sendo neste momento o símbolo maior da modernidade, uma espécie de Catedral Burguesa. 

Segundo Bittencourt (2008), o teatro aqui assume a mesma responsabilidade e função que na 

Europa, contribuindo para a formação de uma identidade burguesa nacional nos moldes 

europeus e mais especificamente franceses. 

 

No Brasil, a noitada elegante nos teatros fazia igualmente parte do processo 
de construção de identidade burguesa nacional, que buscava se afirmar 
adotando modelos culturais de sua congênere europeia, diferenciado-se 
assim de outras camadas sociais. (BITTENCOURT, 2008, p.33) 

 

Os Teatros são aqui uma espécie de palco onde se encena a cena cotidiana das cidades. 

Onde os indivíduos, além de se entreterem se faziam ver, mostravam-se como classe 

dominante, ocupando de forma hierárquica os espaços dentro destes edifícios. Os camarotes, 
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as frisas e a geral nada mais eram que extratos de uma pirâmide social, que definia de uma 

forma muito clara o papel exercido pelos indivíduos neste contexto. 

No imaginário das elites dirigentes e das camadas ascendentes novecentistas 

brasileiras, a concorrência aos Teatros era entendida como condição indispensável à vida 

moderna, urbana, e civilizada, cujos referenciais remetiam à Europa burguesa e suas formas 

de sociabilidade. 

A menção aos Teatros de Paris e do Municipal do Rio de Janeiro se faz necessária, 

tendo em vista a irradiação das tendências da modernidade desde sua matriz europeia até os 

confins do Brasil. Esta tendência chegará primeiro ao Rio de Janeiro, por ser esta uma área de 

maior influência econômica, política e cultural e, posteriormente, se difundirá pelo resto do 

país. 

A cidade do Rio de Janeiro assume no Brasil o papel de metrópole modelo, sendo 

assim um exemplo a ser seguido por todos os rincões do país. O desenvolvimento de novos 

meios de comunicação como o telefone, o rádio e o cinema tornam a capital um grande eixo 

de irradiação cultural. 

Em fins do século XIX, uma nova forma de divertimento irá se tornar moda em todo o 

mundo. A arte cênica passa a dividir espaço nos gostos burgueses com o cinematógrafo. Este 

novo entretenimento irá modificar as percepções dos indivíduos sobre a cidade e sobre as 

formas de se relacionar com a mesma. 

 

A metrópole moderna e a instituição do cinema surgem praticamente no 
mesmo momento. Sua justaposição fornece várias chaves para a estética 
pragmática pela qual experimentamos a cidade não apenas como cultura 
visual, mas acima de tudo como um espaço psíquico. (SEVCENKO, 1998, 
p.522) 

 

A origem e desenvolvimento do cinema está no bojo do desenvolvimento da era 

industrial, onde o homem rompe com antigos modos de produção, inclusive culturais, e se 

lança em busca de uma nova identidade. “Ir ao cinema pelo menos uma vez por semana, 

vestido com a melhor roupa, tornou-se uma obrigação para garantir a condição de moderno e 

manter o reconhecimento social” (SEVCENKO. 1998, p.599). 

As novas práticas sociais do homem moderno se configuram segundo Renato Anelli 

(1990), num novo habitus, patrocinado pelo cinema. 

 

Presente nas grandes cidades norte-americanas e europeias, o cinema torna-
se um hábito caracteristicamente urbano, muitas vezes contendo imagens das 
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metrópoles modernas que servirão como referência de urbanidade. Por ser 
uma linguagem essencialmente moderna, contribui para construir uma nova 
relação de seu público com o seu cotidiano, tematizando a velocidade e 
fragmentação da vida moderna, assim como interferindo nos seus trabalhos 
culturais e sociais. (ANELLI, 1990, p. 04) 

 

Partindo desta concepção do urbano sob a perspectiva da modernidade, manifesto nos 

grandes centros de influência, é possível verificar como este se projetou sobre as várias 

cidades brasileiras a partir da capital federal. 

 

 

2.1 São João del-Rei do Colonial ao Moderno: o espírito de um tempo 
 

A análise que segue busca identificar aspectos da urbanidade da cidade de São João 

del-Rei e como estes se manifestaram durante o período de modernização da cidade, na sua 

interação com as tradições, costumes e com a forma de pensar e construir a cidade. 

Para a compreensão da modernização da cidade iniciada em fins do século XIX, é 

necessário o conhecimento de alguns dos seus antecedentes históricos, tendo em vista a 

observação de mudanças e permanências urbanas. 

O município brasileiro de São João del-Rei situa-se na região do Campo das Vertentes, 

no Sudeste do estado de Minas Gerais (Figura 5). 

 

Figura 5 - Localização do Município de São João del-Rei 

 

Fonte: Imagem do autor  

 

Os primeiros registros de ocupação humana na região de São João del-Rei estão 

situados na Serra do Lenheiro, onde foi encontrado um sítio rupestre. Além deste, outros 

painéis de imagens foram encontrados em locais próximos. Pela composição das cenas, as 
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pinturas foram atribuídas à Tradição Planalto e hipoteticamente datadas do Holoceno Médio, 

estimado entre 8 e 2 mil AP5 (RESENDE et. al., 2006). 

Embora haja estes registros, afirma-se que a ocupação da região remonta ao final do 

século XVII e início do século XVIII e está ligada à exploração aurífera. Os assentamentos 

humanos na região se iniciam na margem esquerda do Córrego do Lenheiro, próximo às betas 

de extração mineral. As ruas eram caminhos entre o espaço de morar, de trabalhar, onde se 

situavam também os comércios, locais de encontros, igrejas e os acessos de entrada e saída 

dos aglomerados urbanos, que desembocavam em uma via principal que distribuía os fluxos 

para fora do arraial (posteriormente esta ficou conhecida como Direita). O espaço se organiza 

seguindo aspectos do “urbanismo barroco” introduzido na Europa (MALDOS, 1997). 

A urbanidade local, entendida como algo que transcende o plano físico, constitui-se 

em um espaço e tempo pautados nas tradições religiosas, organizadas pelas Irmandades, que 

regulam não somente a fé, mas as relações sociais e políticas. O tempo, as festas e 

acontecimentos são anunciados por meio do variado repertório dos sinos. O sagrado e o 

profano se inter-relacionam e se manifestam por meio das tradições e do imaginário popular. 

Cláudio Guilarduci (2015) no artigo “As exéquias do rei barroco: por um trono vazio” 

realiza uma análise do sermão proferido no ano de 1751 pelo padre Mathias Antonio Salgado, 

na Matriz de Nossa Senhora do Pilar por ocasião da morte do rei D. João V – o Rei Barroco. 

Neste ato litúrgico, a dimensão teatral do Barroco, inerente ao cotidiano urbano da cidade, é 

apropriada pelo clero. Os discursos e rituais espetaculosos são utilizados para orientar as 

práticas sociais e políticas na região. 

No campo das artes, este momento foi de grande fertilidade, tanto que, até hoje, 

perduram muitas das tradições que nele tiveram origem. 

Sobre a música, o primeiro relato remonta ao ano de 1717, quando o Conde de 

Assumar é saudado por uma banda de música no morro do Bonfim. Desde então, aparecem 

citações sobre apresentações em eventos sacros, profanos e civis, na maioria das vezes 

subsidiados pela Câmara do Senado (GUILARDUCI, 2009). 

Dentre as bandas, orquestras, corais, conjuntos e sinfônicas deste período subsistem 

até os presentes dias a Lira Sanjoanense e a Ribeiro Bastos. As datas de fundação das duas 

orquestras não são precisas, mas considera-se que a Ribeiro Bastos foi fundada em 1790 e a 

Lira Sanjoanense em 1776. 

 
5 Antes do Presente (AP) é uma marcação de tempo obtida por meio da datação por radiocarbono (Carbono 14) 
utilizada na arqueologia, paleontologia e geologia, e tem como base de referência o ano de 1950 DC. 
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Segundo Guilarduci (2009), tradicionalmente, a música e o teatro estão vinculados à 

religiosidade são-joanense e mantêm entre si uma relação simbiótica. Em relação ao teatro, 

não é possível afirmar a ocorrência da atividade, devido a sua efemeridade e a ausência de 

documentações escritas. 

As manifestações artísticas têm como espaço de acontecimento o período festivo, que 

mistura elementos sacros e profanos na construção de um espetáculo. Fora deste período as 

Irmandades cuidavam de todo aparato físico que dá suporte às festas, (os sinos, as Igrejas, 

paramentos litúrgicos, etc) mantendo-se, mesmo fora do tempo festivo, em conexão com o 

mesmo (GUILARDUCI, 2009). 

Também foi de grande importância no cenário mineiro das artes a presença dos circos. 

O primeiro registro da chegada deste entretenimento a São João del-Rei é do ano de 1842 

(GUERRA, 1968). Cabe ressaltar que estes equipamentos eram, por vezes, responsáveis pelo 

intercâmbio de informações e tecnologias externas à região em que se instalavam. Em alguns 

casos, também possuía como meio de diversificar seus espetáculos, cinematógrafos. 

Quanto à economia, apesar da crise econômica de Minas com o declínio da produção 

aurífera em fins do século XVIII, São João del-Rei se mantém como uma cidade 

economicamente dinâmica, pois, desde o início de sua ocupação, manteve uma economia 

diversificada, destacando-se na produção agrícola inicialmente direcionada para o 

abastecimento interno e, posteriormente, para o mercado regional, consolidando-se no século 

XIX como um importante entreposto comercial, como observa Afonso de Alencastro Graça 

Filho. 

 

Porém, raro foi o minerador que não manteve suas roças junto às terras de 
lavras e a extração aluvial do ouro só veio diversificar a estrutura produtiva 
da cidade, que viria a ser cognominada de “Princesa do Oeste”. 

Ao adentrar o século XIX, a região fortaleceria sua vocação agropastoril. O 
relatório provincial de 1846 descreve o município como possuidor das 
melhores pastagens e criações de gado vacum de excelente raça. Também se 
cultivavam cereais e raízes tuberosas em larga escala, sendo o clima e o 
terreno apropriados e abundantes de águas. (GRAÇA, 2002, p. 36) 

 

O primeiro núcleo comercial de São João del-Rei surge na área denominada Quatro 

Cantos, no cruzamento da Rua do Curral, chamada posteriormente de Rua do Comércio e 

atualmente conhecida como Rua Marechal Deodoro, com a rua que vai para a Intendência, 

atual Rua Arthur Bernardes. Este local encontra-se ligado à Rua Direita e suas especificidades 

nas atividades de trocas comerciais e de abastecimento perduram até o advento da ferrovia em 
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fins do século XIX (ANDRADE, 2013). O comércio aos poucos se estabelece em áreas mais 

centrais, planas e próximas à Estação Ferroviária como a Rua Rui Barbosa (atual Avenida 

Tancredo Neves). 

São João del-Rei não apresentava mudanças significativas na primeira metade do 

século XIX. Este quadro vai mudando com a pressão das indústrias inglesas para a entrada de 

produtos para a urbanização (MALDOS, 1997). 

Em fins do século XIX (1878-1891), instala-se na cidade a EFOM – Estrada de Ferro 

Oeste de Minas, não somente possibilitando o desenvolvimento industrial e comercial, mas 

também fomentando a possibilidade material de renovação arquitetônica, pela importação de 

novos materiais e novos gostos. As novas possibilidades construtivas foram mediadas pelos 

engenheiros da estrada de ferro que dominavam o desenho arquitetônico e tinham 

conhecimento de novos materiais (DANGELO et. al., 2014). 

A inauguração da EFOM, em 1881, contou com a presença de D.Pedro II e sua 

comitiva. O empreendimento causou empolgação na população, pois era um elo entre a cidade 

e a capital do Império, situada no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro passo para a inserção de 

São João del-Rei no contexto de civilização pautada pela modernidade e, por meio do qual, a 

cidade teve acesso aos acessórios da vida moderna como o telefone, o carro, o cinema, o 

ringue de patinação, os cafés, iluminação elétrica, etc. 

Além de estabelecer alterações significativas nas relações com o espaço e o tempo, em 

função das novas possibilidades de deslocamento, a ferrovia modifica também o traçado 

urbano, uma vez que ruas e avenidas se estendem do antigo centro até a Estação Ferroviária.  

A economia local se torna mais dinâmica com a instalação das indústrias de fiação de 

tecelagem, fato que leva a cidade de São João del-Rei a ser indicada para ser sede da capital 

do Estado. Porém, em 1893, foi aprovado que o antigo Arraial do Curral del-Rei, atual Belo 

Horizonte, seria a capital (ANDRADE, 2013). De acordo com Segawa (2010), por meio da 

transferência da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, verifica-se uma negação 

das estruturas urbanas coloniais, pois, esta última cidade, foi planejada e construída para 

abrigar as funções administrativas.  

A instalação das indústrias ao longo da linha férrea, como meio facilitador para 

chegada de maquinários, insumos e escoamento da produção possibilita a expansão da cidade 

com a criação de novos bairros como o Fábricas. 

 O antigo arraial de Matosinhos se consolida como um bairro do subúrbio da cidade, e 

se torna mais dinâmico com a instalação da Estação de Trem de Matosinhos, inaugurada em 

1908, hoje conhecida como Estação Chagas Dória. A região recebe outros equipamentos da 
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modernização: a escola pública para o sexo masculino regida pelo professor Carlos dos Passos 

Andrade, instalada em 1912; o Pavilhão de Exposição, construído para as comemorações do 

bicentenário da cidade em1914; o Curtume Matosinhos, de Fidélis Guimarães, dentre outros 

(ADÃO, 2001). 

Em fins do século XIX, repercutiam no Brasil as reformas baseadas nas políticas 

higienistas realizadas pelo Barão Georges-Eugéne Haussmann em Paris. Seguindo esta 

iniciativa, o Rio de Janeiro, então capital federal, inicia também o mesmo processo visando 

sua modernização. Por sua vez, outras cidades também se empreendem nestas transformações, 

como a cidade de São João del-Rei. 

Entre 1903 e 1930 acontecem na cidade de São João del-Rei uma série de reformas 

urbanas, seguindo os preceitos higienistas. Dentre estas podem ser mencionadas: 

  

[...] abrir vias retas e arborizadas nas novas áreas, fechar becos antigos e 
insalubres, desmontar arrimos seculares e planificar topografias, fazer praças 
nos antigos largos e criar algumas com demolições de quarteirões malsões e 
povoados por gente pobre, colocar paralelepípedos nas ruas para eliminar a 
poeira e facilitar o trânsito dos automóveis e, principalmente, trazer 
imigrantes, inicialmente italianos para substituir a mão de obra escava, 
constituindo um branqueamento da população ainda negra e mulata em sua 
maioria. (DANGELO et. al., 2014, p. 84) 

 

Neste contexto, é significativa a presença de imigrantes italianos e, em meados do 

século XX, dos sírios que impulsionaram o comércio local. O acúmulo financeiro promove o 

aparecimento de novas edificações onde se verifica o uso de novos elementos construtivos e 

arquitetônicos, que permitem melhoramentos nos acabamentos e na higiene. Estas mudanças 

incentivam o poder administrativo por meio de seus mecanismos de controle a investir em 

infraestrutura (calçamento, canalização de água e esgoto, iluminação pública, alinhamento das 

ruas, fechamento dos becos) (MALDOS, 1997). 

Seguindo estas tendências, ao longo do século XX verifica-se alguns traços de 

modernização no centro de São João del-Rei, tanto em questões estéticas da arquitetura, 

tendendo ao ecletismo, quanto no traçado urbano seguindo as tendências higienistas. Na 

arquitetura brasileira de 1917, até por volta de 1932, o conceito de moderno era veiculado 

como uma variação do ecletismo (SEGAWA, 2010).  

O novo conceito edilício da modernidade pode ser observado nas propagandas dos 

empreendedores da construção civil, como no exemplo da Figura 6, extraída do Almanaque 

“São João d’El-Rei, Minas”, organizado por Roberto Capro e André Bello, publicado em 
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1918. Neste anúncio, o construtor Rosino Baccarini coloca como oferta de serviço a 

construção de edifícios em Arquitetura Moderna. 

 

Figura 6 - Anúncio do Construtor Rosino Baccarini 

 

Fonte: Almanaque “São João d’El-Rei, Minas” 1918. 
 

Interessante observar que, em todas estas reformas urbanas, o Teatro enquanto edifício 

do espetáculo artístico e social é construído ou reformado como um local requintado, um 

equipamento onde se partilha as noções de etiqueta, baseadas nos pressupostos modernos. 

Torna-se aqui necessário fazer menção ao Teatro Municipal de São João del-Rei, pois foi o 

primeiro lugar onde as atividades cinematográficas se sedentarizaram, ao mesmo passo que 

modificaram seu espaço físico, adaptando-o tecnicamente a este novo tipo de espetáculo como 

será visto no terceiro capítulo. 

Cabe ressaltar que o Teatro Municipal não foi a primeira casa de espetáculos da 

cidade, sendo apenas uma de outras mencionadas por Antônio Guerra na obra Pequena 

História de Teatro, Circo, Música e Variedades em São João del-Rei – 1717 a 1967 (1968). 

Verificam-se, no século XX, modificações nas relações dos indivíduos com a cidade. 

A modernidade suscita comportamentos referenciados nos habitantes das classes abastadas da 

capital federal, como a frequência nos Cafés, Teatros, Cinemas, locais de sociabilidade onde 

as classes dominantes se mostravam como agentes sociais e discutiam sobre os rumos da 

cidade e da nação no cenário político. Sendo assim, os novos hábitos criam demandas de 

espaços específicos para que aconteçam. Como exemplos destes espaços, Sobrinho (1997) 

traz uma relação de alguns Cafés, situados no centro da cidade. 

 

Café Java, de J. Fernandes, situado na Rua Direita e transferido, em 1902, a 
Luiz Dale, quando tomou o nome de Café Popular; em 1919 pertencia a 
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“Aurélio Irmãos & Cia” e situava-se à Rua Municipal. Houve ainda o Café 
do Sr. Queiroz, na Rua Moreira César, o Café Ideal, o Avenida, o Brasil, o 
República, Ipiranga, Guarany, Antártica e, principalmente o 
frequentadíssimo e “society” Café Rio de Janeiro, de Aurélio e Irmãos, 
situado onde hoje se encontrada a Casa Sade, proximidade da Ponte da 
Cadeia num belo sobrado, infelizmente também demolido. O Café Rio de 
Janeiro, existe desde pelo menos 1908, e re-inaugurado em 1932, por 
Alfredo Mauro; durante anos alegrava seus frequentadores com música de 
vitrola e de possante rádio que sintonizava Rio de Janeiro, São Paulo, 
Argentina e Londres. (SOBRINHO, 1997, p.55) 

 

Muitas cidades do interior, com proporções menores ou parecidas às de São João del-

Rei, vivenciaram este processo de modernização. Em todas, observa-se a manutenção do 

poder das elites por meio do desenvolvimento urbano e do desejo de usufruir os “novos 

acessórios modernos” (urbanização, telefone, cinema, etc) (DOIN et. al., 2007). 

Em relação ao imaginário e representações, seguindo a tendência da modernidade que 

se propagandeava por meio de vários recursos, surgiam álbuns, almanaques, periódicos, 

revistas e jornais que divulgavam o discurso e imagens de uma cidade moderna, ao mesmo 

passo que difundia e reforçava novos hábitos culturais e de consumo, influenciados 

especialmente pelos modismos franceses (FLÔRES, 2007). 

Ao longo do século XX, a imprensa local divulgou imagens de determinados trechos 

mais recentes da cidade, visando mostrar suas feições modernas em contraposição às outras 

cidades mineiras, classificadas como “Cidades mortas”. Ao mesmo tempo destacava os que 

empreenderam no desenvolvimento local, como João Lombardi, então conselheiro fiscal da 

Associação Comercial6, e um dos responsáveis por possibilitar à cidade as transformações 

segundo os ideais de progresso (TAVAREZ, 2012). 

Os empreendimentos eram tão significativos na cidade que em 1913, seguindo a 

tendência europeia e norte-americana das Exposições Universais ou Feiras Mundiais, foi 

organizada uma exposição comercial e industrial, para a qual foi construído o Pavilhão de 

Matosinhos. A exposição tinha como objetivo mostrar a força e a consolidação do sistema 

fabril da região. 

Para a compreensão das representações locais sobre a urbanidade moderna, Flôres 

(2007), analisa três almanaques sobre a cidade: 

1. Álbum da cidade de São João d’El-Rei, em comemoração a data de 8 de dezembro de 

1913, organizado por Tancredo Braga e publicado em 1913; 

 
6A  Associação Comercial de São João del-Rei foi fundada em 1903 e seu princípio básico consistia em discutir 
questões de interesse da classe comercial e representá-las diante do poder público. Reunia as elites cultural, 
econômica e política em torno das discussões urbanas. 
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2. São João d’El-Rei, Minas, organizado por Roberto Capro e André Bello, publicado em 

1918; 

3. Almanack de São João del-Rey, de autoria e edição de Horácio Carvalho, publicado 

em 1924 (FLÔRES, 2007). 

Cabe ressaltar que, estas publicações antecedem à vinda dos modernistas à cidade. 

Segundo Flôres, estes almanaques expressam e promovem, por meio de iconografia, a cidade 

como um lugar em progresso. Por meio deste recurso, expõe entre poesias, piadas, 

curiosidades científicas e publicidades a descrição da cidade, sua paisagem natural e 

construída. Também são feitas referências às instituições, membros do poder público, 

profissionais liberais, industriais e comerciantes, autoridades militares, eclesiásticas e artistas. 

Em todas estas publicações constam as fotografias de André Bello7 (1879-1941), o fotógrafo 

responsável pelos registros mais significativos de São João del-Rei. 

A fotografia pode ser considerada, segundo Rúbia Soraya Lelis Ribeiro (2006), um 

signo da modernidade, cujo valor de exibição coincide com o papel da cidade moderna 

enquanto espaço visual. Ao analisar a modernidade em São João del-Rei, a autora afirma que 

André Bello se faz valer deste recurso ao lançar seu olhar sobre pontos estratégicos, com o 

objetivo de fortalecer a imagem de uma cidade que deseja ser reconhecida como moderna e 

progressista. 

Ao estudar o conteúdo do Almanaque de São João d’El-Rei, organizado por Roberto 

Capro e André Bello, publicado em 1918, Ribeiro (2006) afirma que o mesmo é constituído 

por metáforas textuais conjugadas às fotografias, que visam conduzir o leitor a caminhar por 

uma cidade progressista que reúne os valores da modernidade aos que já possui. 

Desta forma, o passado da cidade é incorporado à modernidade, onde se rememoram 

personalidades locais, entre as quais se destaca o nome de Tiradentes, “o primeiro martyr da 

republica”. A lista segue lembrando poetas, botânicos, maestros e políticos (RIBEIRO, 2006, 

p.102). 

Outro meio pelo qual é possível verificar os traços de uma urbanidade moderna na 

cidade de São João del-Rei são suas manifestações artísticas. 

 
7 O italiano André Bello, nasceu no ano de 1879 na Província de Salerno, e chegou ao Brasil em 1900. No ano de 
1906 se estabelece em São João del-Rei, deste mesmo ano são datadas as suas primeiras propagandas como 
fotógrafo. Bello não se limitou à fotografia sendo também empreendedor no comércio de molduras, quadros, 
filmes cinematográficos e na firma de exploração de curtume da qual possuía sociedade. André Bello foi o 
fotógrafo oficial de São João del-Rei, sendo responsável pelos seus registros mais significativos. Foi premiado 
com a Medalha de Prata na Exposição Nacional de Fotografia, em 1908, no Rio de Janeiro, e com a Medalha de 
Ouro na Exposição em Torino, em 1911. Em São João del-Rei, foi arrendatário do Teatro Municipal entre 1930 e 
1940, onde exibia apresentações teatrais, musicais e cinematográficas.  
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Guilarduci (2009), ao analisar as peças do teatro de revista produzidas em São João 

del-Rei em fins do século XIX e primeira metade do século XX, verifica como este, enquanto 

gênero urbano, tem como intuito maior apresentar o urbano em transformação a partir da ideia 

de modernidade, advindas principalmente da França e da capital federal. 

Os cenários citados nas peças teatrais entre 1893 e 1918 compreendem o centro da 

cidade, seu comércio e edifícios modernos. São mencionadas as edificações da EFOM, 

principalmente o edifício dos passageiros e o seu hotel, a Companhia Industrial São Joanense, 

o Pavilhão de Exposições, o Teatro e as praças. O bairro com mais citações é o de 

Matosinhos, devido às suas festas religiosas. Por sua vez, o Tejuco é citado apenas para fazer 

referência às pessoas com relevância cultural e por ser berço da música sacra barroca. Quanto 

às referências da cidade barroca, são citadas as pontes da Cadeia e do Rosário, elos entre as 

duas partes da cidade separadas pelo Córrego do Lenheiro. Apesar de haver outras pontes 

mais recentes talvez só estas foram citadas, pois em suas extremidades se situam edifícios 

públicos de relevância (GUILARDUCI, 2009). 

Em relação à urbanidade, São João del-Rei não passou por um período de 

metropolização, no sentido de perder sua identidade mediante as transformações oriundas da 

vontade de modernização. Por outro lado, verifica-se a incorporação de uma nova rotina onde 

o tempo se move mais rápido (FLÔRES, 2007). Num processo dialético, convivem no mesmo 

lugar a tradição constituída ao longo da sua formação e as novas ideias advindas do 

pensamento moderno. 

Todo este pensamento em torno do progresso, constituído desde fins do século XIX, 

choca com as ideias dos modernistas consolidadas pelo Estado Novo e pelas normas do então 

criado SPHAN, órgão responsável pela defesa do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Os intelectuais Modernistas propunham a valorização do tradicional e do regional na 

construção nacionalista de um Brasil singular. Para isso, o país teria que retornar aos seus 

mais autênticos valores, os quais estariam fundados no passado. Estes valores são 

identificados inicialmente na arquitetura barroca no Estado de Minas Gerais.  A manutenção 

do patrimônio neste Estado seria um ponto de partida para o restante do país. 

O Estado Novo, instaurado por Vargas posteriormente, vai tornar concreta a atuação 

dos modernistas, pois a relação entre cultura e política era o principal foco de sua ideologia. 

Objetivava-se, desta forma, a criação de uma cultura nacional homogênea que propiciasse a 

identificação dos cidadãos com a nação. 

Denis Tavares (2012), ao analisar o tombamento de São João del-Rei pelo SPHAN em 

1938, revela as contradições e impasses entre ele e os interesses locais, principalmente os da 
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Associação Comercial. A imposição de ideias externas sobre a preservação é considerada um 

embargo ao progresso local. Neste discurso, os agentes sociais classificam nos periódicos 

locais a cidade de São João del-Rei como “moderna e progressista” em oposição às outras 

cidades históricas de Minas Gerais, vistas como “cidades mortas”. 

O epíteto “cidade morta”, empregado neste contexto, evoca o espaço e temporalidade 

das antigas cidades coloniais estagnadas e que não respondem mais às novas relações 

econômicas e sociais de um Brasil republicano, que aspira os ideais de modernidade e 

progresso. 

 

São João del-Rei não vive somente do esplendor do seu passado. A energia e 
o patriotismo de seus filhos construíram e vêm melhorando cada vez mais 
uma cidade moderna e progressista, onde as torres de nossos templos 
seculares se emparelham às altas chaminés das nossas fábricas. (Diário do 
Comércio, 12 de março de 1938) 

 

A noção de “cidade morta” esteve no discurso higienista e sanitarista que buscava a 

consolidação de uma nação moderna, urbana e industrial (TAVAREZ, 2012). Deveria ser de 

compromisso do poder público e dos cidadãos encabeçarem as reformas urbanas em torno 

desse ideal. 

O impasse entre o SPHAN e os interesses das elites locais definem os rumos da 

preservação do patrimônio histórico de São João del-Rei, no que tange à delimitação da área a 

ser preservada e dos bens de maior relevância. 

Os cineteatros e cinemas aqui analisados, encontram-se na área de entorno delimitada 

pelo SPHAN. Mesmo assim, as políticas de preservação terão efeitos sobre estes edifícios, 

uma vez que estes têm interferência direta sobre o conjunto tombado. Porém, os cinemas 

devem ser analisados enquanto elementos edilícios situados na fronteira entre o centro 

histórico tombado e a outra parte que seguiu outras orientações de desenvolvimento. 

Considerando o que foi anteriormente mencionado, cabe indagar sobre o papel dos 

cinemas em São João del-Rei no contexto da modernidade e as relações entre as casas de 

espetáculos com a população que dela usufrui. Também é relevante considerar que estes 

equipamentos de entretenimento e cultura, embora sejam em alguns dos casos públicos, estão 

atrelados às formas capitalistas de produção cultural e do espaço. Até mesmo o controle 

público destes equipamentos deve ser visto com cuidado, uma vez que pode ser utilizado 

segundo ideologias e controle social. Tendo em vista estas questões, a análise destes edifícios 

permite desvendar nuances sobre a urbanidade local e sua dinâmica. Antes, porém, é 
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necessário o entendimento sobre o surgimento do cinema e como este se constitui como 

produto da indústria cultural, que irá se disseminar pelo mundo e criar espaços específicos 

para sua realização enquanto espetáculo. 
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3. DA INVENÇÃO DO CINEMATÓGRAFO AOS EDIFÍCIOS DOS CINETEATROS E 
CINEMAS 

 
As primeiras exibições de filmes utilizando um mecanismo específico, aconteceram 

entre 1893, quando Thomas A. Edison registrou nos EUA a patente de seu Cinetoscópio 

(Figura 7), e 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière realizaram 

em Paris a demonstração pública e paga de seu cinematógrafo (Figura 8) (LEITE, 2005). O 

primeiro equipamento reproduzia, diante de uma pessoa por vez uma série de fotografias, que 

em rápida exibição simulava o movimento nas cenas. O segundo projetava as imagens 

ampliadas em uma superfície e permitia que fossem vistas por vários espectadores de uma só 

vez. Desta forma, os dois mecanismos, embora projetassem imagens em movimento, 

promoviam experiências diferentes em relação ao espectador.  

 

Figura 7 - Cinetoscópio 

 
Fonte: https://www.researchgate.net 

 

Figura 8 - Cinematógrafo 

 

Fonte: https://2.bp.blogspot.com 
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A primeira apresentação do Cinetoscópio ocorreu no Brasil em 9 de dezembro 1894, 

na cidade do Rio de Janeiro, num sobrado da Rua do Ouvidor, n°31 (LIMA, 2000). Em 1896 

chega o cinematógrafo dos irmãos Lumiére ao Brasil. 

A primeira atividade comercial ligada ao cinema em fins do século XIX estava restrita 

à compra e venda de equipamentos como projetores e rolos de filmes. Este mercado era 

disputado entre os franceses irmãos Lumière e o norte-americano Thomas Edison. Este último 

contava com o apoio dos industriais do país que se mostraram dispostos a comercializar sua 

invenção. Thomas ainda se valeu da lei estadunidense de patentes, que privilegiava quem 

registrasse a ideia primeiro e, com isso, passa a exercer o monopólio do mercado em 

detrimento dos irmãos Lumière (LEITE, 2005). Mercado este que se expandiria por todo o 

mundo e é significativo até os presentes dias. 

Em fins da primeira década do século XX, o empresário e produtor Carl Laemmle 

(criador do sistema de astros e estrelas, pois, antes dele os nomes dos artistas eram 

desconhecidos) combate o monopólio exercido por Edison e por meio de fusões empresariais 

fundou em 1912 a Universal Pictures, o primeiro grande estúdio norte-americano. Em 1914, 

pela mesma estratégia, criou-se a Paramount. Deste conjunto de atividades financeiras nasce 

Hollywood, a fábrica de sonhos responsável pelo sistema de produção fílmica mais lucrativo 

dos EUA. As três etapas fundamentais da produção fílmica eram controladas pelos grandes 

estúdios norte-americanos, sendo estas: a produção das películas, a distribuição e a exibição. 

(LEITE, 2005). 

À medida que a indústria cinematográfica se consolidava, cada estúdio passou a se 

especializar em determinado gênero, com o objetivo de abranger e organizar os nichos de 

mercado (LEITE, 2005). Theodor W. Adorno (2002) enquadra esta estratégia dentro de um 

contexto mais amplo, o da industrial cultural, que regula a produção e comercialização do 

entretenimento.  

Como observa Adorno (2002), a cultura reduzida pela indústria à produção de 

entretenimento deve alcançar todos os segmentos de mercado, desde os estratos econômicos 

mais populares até as classes mais abastadas, o que requer uma estratégia que busque a 

identificação do público consumidor. “Distinções enfáticas, como entre filmes de classe A e B 

ou entre histórias em revistas de diferentes preços não são tão fundadas na realidade, quanto 

antes servem para classificar e organizar os consumidores a fim de padronizá-los.” 

(ADORNO, 2002, p.7). 



61 

 

Além da boa estruturação em torno da indústria cinematográfica, outro fator que 

possibilitou aos EUA o domínio de mercado, foram as guerras mundiais que devastaram a 

Europa, dificultando suas produções.  

Embora liderassem este setor de produção, os norte-americanos, mais precisamente 

Hollywood, não eram os únicos produtores de cinema no mundo, coexistindo com produções 

Italianas, Francesas, Indianas, Brasileiras e outras. 

A Índia, que começou o século XX como colônia do Império Britânico, conquista sua 

liberdade em 1913 e, a partir daí, constitui na cidade de Bombaim o maior centro produtor de 

filmes populares indianos, conhecido como Bollywood. Durante anos, o número de películas 

indianas supera a produção norte-americana. Cabe ressaltar também que, esteticamente, estas 

produções se diferem das norte-americana, uma vez que são condicionadas pela cultura e 

religião locais, que impõem limites a cenas de sexo e nudez. Neste segmento, têm destaques 

os dramas, aventuras com finais felizes e números de dança. Hoje, porém, o cinema indiano se 

encontra em crise devido ao advento da TV, canais por assinatura, pirataria, roteiros e 

recursos limitados que não acompanham as produções contemporâneas (LEITE, 2005). 

Outro país de destaque na produção cinematográfica é a França, que com o fim da 

Segunda Guerra implementa um processo de reconstrução cultural. Para a reestruturação do 

cinema, foi criado o Centro Nacional da Cinematografia (CNC) que, embora subordinado ao 

Ministério da Cultura, tem autonomia financeira para manter a criação artística e promover 

seu desenvolvimento. Em 1985, o governo francês passa a conceder vantagens fiscais para 

investidores privados do setor, visando o apoio à produção áudio visual francesa (LEITE, 

2005). 

No Brasil, a produção cinematográfica disputa o cenário com as produções de 

Hollywood. O cinema nacional passou por várias fases, inicialmente o controle do Estado 

com a criação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) e do INCE (Instituto 

Nacional do Cinema Educativo), a era dos estúdios, com destaque para grandes produtoras 

como a Cinédia, Atlântida, Vera Cruz e o cinema marginal da Boca do Lixo. Todos estes 

estúdios entram em crise com a Ditadura de 1964 e a produção só é retomada com a 

redemocratização (LEITE, 2005). 

Desde a sua invenção, o cinema passa a ser, juntamente com o rádio, elemento 

constituinte de uma indústria de cultura de massa, dominada por grupos empresariais que 

visam, segundo as leis de mercado, os rendimentos em detrimento da necessidade social de 

seus produtos. Segundo Adorno (2002), toda cultura de massa é idêntica em relação ao que foi 

colocado, além de se afastar da produção como arte, também passa a servir ideologias de 



62 

 

acordo com vários interesses, como os políticos e os de consumo se inter-relacionando com 

outros ramos da indústria. 

 

A indústria cultural pode se vangloriar de haver atuado com energia e ter 
erigido em princípio a transposição – tantas vezes grosseira – da arte para a 
esfera do consumo, de haver liberado a diversão da sua ingenuidade mais 
desagradável e de haver melhorado a confecção das mercadorias. 
(ADORNO, 2002, p.17) 

 

De acordo com Adorno (2002), o mundo é forçado a passar pelo crivo da indústria 

cultural. A experiência do espectador, de continuidade do espetáculo após a saída do cinema, 

tornou-se critério de produção. Neste sentido, são introjetados nos indivíduos uma série de 

modas e desejos de consumo. Assim, surgem os fãs clubes e a busca de uma identidade 

pessoal por meio de uma simulação dos modos e comportamentos dos artistas (SEVCENKO, 

1998). 

Sendo um produto da indústria cultural, o cinema requer espaços para sua 

comercialização. Inicialmente, alguns foram adaptados, mas, em função do marketing, as 

grandes produtoras investiram em edifícios com uma identidade própria, e também fazem 

questão de lançar seus filmes em cinemas que fossem compatíveis com os investimentos de 

suas produções (LIMA, 2000). 

As primeiras salas de exibição foram instaladas em pequenas e mal adaptadas lojas, 

que exibiam sua programação por meio de cartazes. As casas de diversões e cafés-teatros 

também exibiam da mesma forma suas programações de cinematógrafo. Somente quando a 

atividade cinematográfica se revelou algo muito rentável, um empreendimento capaz de lotar 

salas, buscou-se uma identidade, uma linguagem para o edifício. Outro meio de exibição eram 

os shows itinerantes, estruturas móveis que seguiam sozinhas ou com feiras e circos 

(ANELLI, 1990). 

Inicialmente, os edifícios com a tipologia de teatro foram escolhidos para sediar as 

projeções de cinematógrafo. Porém, a forma plana das telas de projeção, em oposição à 

espacialidade do palco do teatro, prejudicava a visão nos camarotes e frisas laterais e alterava 

as curvas de visibilidade da plateia. Desta forma, a plateia em sistema de ferradura onde eram 

dispostos os camarotes e frisas em pavimentos em alguns teatros, aos poucos vai sendo 

substituída pelo sistema de balcões lineares defronte à tela, alguns com algum tipo de 

curvatura (ANELLI, 1990). 
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Observa-se um novo posicionamento dos indivíduos no ambiente do espetáculo. Se no 

teatro as pessoas se colocavam em locais específicos para que, enquanto apreciavam a 

apresentação, pudessem ver e serem vistas, agora o público se mantém estático em um 

ambiente escuro defronte à tela de exibição. 

A partir da metade da primeira década do século XX, os empresários passam a ter uma 

maior preocupação com os ambientes de projeção cinematográfica, com base na segurança do 

investimento. Neste período, também aconteceram adaptações dos music halls e teatros na 

Europa e América (ANELLI, 1990). 

A nova demanda de um espaço específico para o cinema irá suscitar aos arquitetos 

pesquisas na área. Mallet Steven, um dos arquitetos que iniciou o debate sobre esta questão, 

afirmava na década de 1920 que “entre todos os tipos de construção que se fazem em nossos 

dias, uma sala de cinema é uma das que devem apresentar o caráter mais moderno” (LIMA, 

2000, p.252). 

Os arquitetos, além de buscarem uma identidade visual moderna para os cinemas, 

também tinham que estar atentos às evoluções tecnológicas que deveriam estabelecer um 

diálogo com os edifícios. Uma destas era a acústica, pois o filme sonoro passa a exigir novas 

adequações de ambientes que não eram preparados para propagação de som. Mais tarde 

surgem outras especificidades relacionadas à evolução dos equipamentos e telas para a 

projeção. Algumas destas questões técnicas dos cinemas podem ser observadas no corte 

esquemático do Cinema Odeon Leincester que segue (Figura 9). 

 

Figura 9 - Corte esquemático do Cinema Odeon Leincester 

 

Fonte: Revista Modern Wonder, 25 de junho de 1938. 
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Na Década de 1920, os grandes estúdios de Hollywood começaram a construir suas 

próprias redes de distribuição e passaram a investir na plástica de seus cinemas, buscando 

uma identidade com suas produções fílmicas. A produtora MGM construiu sua identidade 

edilícia com base no estilo Art Déco, com projetos de Thomas W. Lamb, Warner Brothers e 

Paramount no Barroco Francês dos irmãos Rap and Rapp e a United Arts e Fox no estilo 

“Escola de Chicago”, do arquiteto C. Haward Crane (ANELLI, 1990). 

Os primeiros cinemas com formas modernas da Inglaterra foram os da rede Odeon 

(Figuras 10, 11 e 12). Nos anos 1930, seu proprietário se preocupava em manter uma 

identidade com sua produção cinematográfica. Seus projetos foram realizados pelo escritório 

Harry W. Wadon, em estilo próximo ao aerodinâmico norte-americano (ANELLI, 1990). 

 

Figura 10 - O Morecambe Odeon na década de 1930 

 

Fonte:https://www.theguardian.com 
 

Figura 11 - Foyer de entrada para Chingford Mount Odeon, por volta de 1935 – Demolido 

 

Fonte: https://www.theguardian.com 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/cities/2019/mar/11/closing-credits-the-battle-to-save-1930s-odeon-cinemas-photo-essay
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Figura 12 - Auditório de Surbiton Odeon, por volta de 1934 – Demolido. 

 

Fonte: https://www.theguardian.com 
 

Nota-se que, mesmo sendo construídos com a finalidade de apresentações 

cinematográficas, o palco italiano e o fosso permanecem nos edifícios. Estas características 

persistem ainda por um bom tempo nos projetos arquitetônicos. 

No final da década de 1920, algumas salas de cinema assumem uma nova composição 

estética, onde as fachadas serão compostas por elementos de um discurso de fantasia e magia. 

 

As formas da arquitetura presente nos filmes acabaram contaminando a 
arquitetura dos cinemas. Assim, os cinemas encontraram uma concordância 
com os filmes, tornara-se espaços do sonho e do fantástico, através do uso de 
formas exóticas e composições extravagantes. (ANELLI, 1990, p. 09) 

 

Por sua vez, tanto os filmes como a arquitetura dos cinemas passam a ter influências 

sobre os espectadores que as projetam na estética edilícia e comportamento urbanos. 

Segundo Anelli (1990), os edifícios dos cinemas sempre buscavam expressar suas 

funções no contexto urbano, exibindo uma arquitetura que não somente permitia a exibição do 

espetáculo em seu interior, mas que simbolizava na cidade o fato de que ali ocorria a projeção 

de filmes e sua fruição por meio de uma multidão de espectadores. 

Embora de menor alcance que o cinema de Hollywood, o cinema indiano de 

Bollywood também se empreendeu na construção de seus templos. Algumas de suas 

características podem ser observadas nos registros fotográficos das alemãs Saubine Haubitz e 

Stefanie Zoche (2019). Estes cinemas, construídos entre os anos 1930 e 1970 no sul da Índia, 

segundo as fotógrafas, revelam uma mistura de modernismo com tipologia Art Déco, 

elementos arquitetônicos locais e cores vibrantes (Figuras 13 e 14). 

 

 

http://www.haubitz-zoche.de/
http://www.haubitz-zoche.de/
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Figura 13 – Cinema Anna Mallai, Madurai 

 

Fonte: https://laparola.com.br 
 

Figura 14 – Cinema Alankar, Madurai 

 

Fonte: https://laparola.com.br 
 

Os anos 1930 foram, segundo Sevcenko (1998), a Era de Ouro do cinema no Brasil, 

como no restante do mundo. 

Seguindo a lógica da indústria cinematográfica mundial, o Brasil segue a mesma 

trajetória em relação à instalação das casas de espetáculos. Passando de locais improvisados, 

aos teatros e, posteriormente, a edifícios que cada vez mais assumiam uma identidade voltada 

ao cinema. 

Neste momento de intensa atividade dos cinemas no Brasil, o Art Déco foi uma 

tipologia adotada pelas casas de espetáculos, e por outros edifícios de equipamentos urbanos 

modernos. 

 

https://laparola.com.bria/
https://laparola.com.bria/
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O Art Déco foi o suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas que 
se firmavam a partir dos anos 1930. O cinema (e por associação, alguns 
teatros), a grande novidade entre os espetáculos de massa que mimetizava as 
fantasias da cultura moderna, desfilava sua tecnologia sonora e visual em 
deslumbrantes salas no Rio de Janeiro, em São Paulo e algumas outras 
capitais em verdadeiros monumentos Déco; algumas sedes de emissoras de 
rádio foram construídas ao gosto, como a Rádio Cultua de São Paulo, de 
Elisário Bahiana, ou a tardia (1948) sede da Rádio Jornal do Comércio de 
Recife, do engenheiro Antônio Hugo Guimarães [Silva 1988]. (SEGAWA, 
2010, p. 61) 

 

Quanto à composição, o Art Déco é resultante de uma mescla de influências 

tradicionais e de vanguarda que se utiliza de elementos geométricos e decorativos para 

estabelecer sua identidade. 

Segundo Segawa (2010), no Brasil o Art Déco é mais uma manifestação decorativa 

que propriamente construtiva, embora as fronteiras entre decoração e tectônica fossem tênues 

em alguns casos. Nas décadas de 1930 e 1940, esta linguagem arquitetônica estava associada 

a grandes estruturas, principalmente pela característica da verticalidade dos edifícios nas 

grandes cidades brasileiras. Na segunda metade dos anos 1930, algumas das características do 

Art Déco são também assimiladas de forma mais simplificada até mesmo pela arquitetura 

popular. 

De acordo com Lima (2000), o vocabulário arquitetônico dos teatros vai sendo 

substituído na construção dos cinemas. Mas, até a década de 1950, verifica-se nos projetos 

uma preocupação com as curvas dos balcões, com as larguras das marquises na fachada e 

como as escadarias nobres. Também deve ser mencionada uma maior preocupação com a 

ornamentação das fachadas, com destaque para a utilização do neón. 

Com base nestes conceitos estéticos edilícios propostos pela produção 

cinematográfica, é possível analisar os edifícios dos cineteatros e cinemas da cidade de São 

João del-Rei. Porém, este trabalho não se limita somente às questões técnicas de uma 

tipologia construtiva, sendo necessário abordar também como a cidade recebeu o novo 

divertimento moderno. 

 

 

3.1 O Cinema como expressão da modernidade em São João del-Rei 
 

A primeira exibição do cinematógrafo em Minas Gerais, aconteceu dois anos após sua 

invenção, no Teatro da cidade de Juiz de Fora, em 23 de julho de 1897. Vinda da cidade do 
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Rio de Janeiro, a Companhia de Variedades de Germano Alves apresentou na cidade mineira 

atos de divertimentos variados como musicais, teatrais, circenses e o cinematógrafo (LINO, 

2009). Devido à proximidade com o Rio de Janeiro, capital federal da república, o contato 

com o cinematógrafo foi antecipado. Com o tempo, o novo equipamento de diversões e os 

edifícios dos cinemas se propagaram pela cidade e por outras regiões. 

O cinema chega a Belo Horizonte, recém-inaugurada capital do Estado de Minas 

Gerias, em 10 de julho de 1898 por meio da Companhia de William Mardock. No ano de 

1907, as atividades cinematográficas solidificam-se na cidade com a inauguração do Cine 

Central, seguido do Cinematógrafo Maciel. Nos anos seguintes, os espaços de exibição se 

proliferaram pela capital e, nas décadas de 1920 e 1930, surgiram os grandes cinemas 

inspirados nas tendências norte-americanas (LINO, 2009). Como exemplo, pode ser 

mencionado o Cine-Theatro Brasil, situado à Praça Sete, projetado pelo Arquiteto Alberto 

Murgel e inaugurado em 14 de julho de 1932 (Figura 15). 

 

Figura 15 -  Cine-Theatro Brasil – Belo Horizonte  

 

Fonte: http://cinetheatrobrasil.com.br 
 

As primeiras experiências com o cinema na cidade de São João del-Rei se deram 

também por meio de empreendimentos ambulantes a partir do dia 3 de dezembro de 1905, 

quando as exibições de películas são noticiadas no Jornal O Repórter. Verificaram-se 

informações sobre empresas e seus aparelhos de projeção como: Braga & Cia em 1905, com 

seu aparelho, O Biographo; Antônio de Souza Machado, com seu cinematógrafo falante, em 

1906; Empresa Araujo Silva & Cia em 1906, reaparecendo em 28 de novembro de 1907, 

quando estreia no Teatro Municipal, o seu cinematógrafo Pathé Fréres; a Empresa de 

http://cinetheatrobrasil.com.br/cine-theatro-brasil/historia/
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Cinematógrafo de Circo Pathé, de Carlos Leal & Cia, que esteve na cidade em 1910 e a 

Empresa Spinelli secretariada por José Pinto da Silva, em 1912 (SOBRINHO, 2006). 

Deste cinema itinerante, também pode ser mencionada a iniciativa tomada na Festa de 

Bom Jesus de Matosinhos, em 1910, quando se armou no largo em frente à antiga igreja, hoje 

não mais existente, um cinema público para os romeiros (SOBRINHO, 2006). O poder 

municipal e a companhia de eletricidade recém-inaugurada apoiam a comissão de festas, 

garantindo que o fornecimento de energia elétrica seria suficiente para o funcionamento do 

cinematógrafo (O Repórter, 24 de abril de 1910, p. 1). 

Segundo Kleber do Sacramento Adão (2001, p. 227), “o cinema, a primeira diversão 

moderna a ter espaço em Matosinhos, por ocasião dos festejos, passou a assumir o papel de 

entretenimento maior, antes reservado às diversões populares tais como o circo e as 

cavalhadas”. Esta nova forma de diversão dividia o clero e a comunidade religiosa da cidade. 

Era recebida como um corpo estranho que adentrava as tradicionais festas religiosas e os 

costumes morais. 

O periódico semanal Acção Social, redigido pela União Popular8 de São João del Rei, 

fez algumas considerações sobre o comportamento dos leigos e também sobre as formas de 

diversão, não compatíveis com a religião, dentre estas os cinemas “prejudiciais ou perigosos”. 

 

VESTES E DANÇAS IMODESTAS, DIVERTIMENTOS PERIGOSOS 

17. Insistentemente pedimos à Família católica de nossa Diocese que se 
abstenham de vestes e danças imodestas, assim como de espetáculos e 
cinemas prejudiciais ou perigosos, lembrando-se de que tais costumes e 
divertimentos são condenados pela nossa religião, incompatíveis com a 
verdadeira virtude e destruidores da santidade tradicional da família 
brasileira. (Acção Social, 13 de dezembro de 1923, p. 02) 

 

A proposta do periódico Acção Social consiste em “(...) corrigir, melhorar, e 

sanctificar as multidões” por meio da discussão da questão social, entendendo esta como a 

“lucta pela civilisação verdadeira, que é de facto a christã” (Acção Social, 21 de março de 

1915, p. 01). 

É muito compreensível que a chegada do cinema a São João del-Rei no início do 

século XX, tenha causado estranhamento e mexido com o imaginário dos seus habitantes. O 

 
8 Movimento mundial de leigos da Igreja Católica inspirado por alguns mensageiros de Roma, recém-chegados 
ao Brasil como os redentoristas e franciscanos, para ser suporte de reconstrução de um lugar de destaque para a 
igreja católica na sociedade brasileira, que vivia uma laicização com a República e com a modernização. A 
União Popular de São João del-Rei foi considerada a vanguarda do Exército Católico Mineiro (COSTA, 2000, 
p.2). 
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cinema se coloca como indústria cultural, impondo uma nova forma de divertimento que irá 

modificar o cotidiano local até o momento pautado nas tradições fundadas sob a moral e bons 

costumes da Igreja Católica, e mesmo em manifestações seculares regionais. A inserção de 

novas percepções sobre a realidade irá estabelecer relações que modificarão a apropriação dos 

indivíduos sobre o urbano e dos fatos que compreendem o mesmo. 

Os agentes sociais locais percebiam o cinema ora como um fruto e benesse da 

modernidade, ora como algo com o qual se devesse ter certa cautela, pois poderia ser um 

mecanismo que levaria à fuga da moral e bons costumes de uma normalidade social vigente. 

Quanto às percepções e ao imaginário da população são-joanense, podem ser 

mencionadas algumas observações realizadas a partir de alguns registros em jornais e 

periódicos locais, como o Acção Social, anteriormente mencionado. 

No artigo “O cinema faz paranoicos e criminosos”, verifica-se uma preocupação 

quanto à influência exercida pelo cinema na violência urbana e na saúde mental dos 

espectadores, expostos a determinadas cenas. Para justificar estes posicionamentos, são 

mencionados estudos de médicos da capital federal que reconhecem inclusive que a censura a 

determinados filmes são um caso de saúde e de polícia. 

 

Sr. Dr. Carvalho Mourão 

A exhibição de fitas cinematographicas que representam a pratica de crimes 
ou suicidios, é incontestavelmente nociva à segurança pública e aos bons 
costumes. 

Constituindo as exhibições cinematographicas espectaculos publicos, 
indiscutível é a competência da polícia para sobre elles exercer a censura; na 
tutela da ordem publica e dos bons costumes. 

Sr. Dr. Juliano Moreira 

É evidente a influência do cinematographo, não só na criminalidade como 
também no domínio da psyquiatria . Já tenho constatado casos de paranoias e 
manias, de indivíduos que se sentem perseguidos, de maneira identica aos 
personagens que interpretam no film scenas de delirio. (Acção Social, 5 de 
Dezembro de 1915, p. 02) 

 

No artigo intitulado “Cinema Infame” do mesmo periódico, o repórter reconhece a 

significância do cinema para a vida moderna, bem como para o progresso. Porém, faz 

algumas ressalvas quando o mesmo é utilizado para o “mal”, para vender um espetáculo que 

escandaliza e causa espanto. Nesta matéria, é relatada a exibição de algumas imagens com 

dissecação de cadáveres que são censuradas pelo redator. Ao mesmo tempo, falam dos riscos 

do progresso, quando esse se opera fora dos campos da moral. 
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Haja vista o cinematographo, aliás, uma das mais admiraveis invenções 
modernas, que grandissimo serviço pudera prestar ao verdadeiro progresso, 
tomado este na integralidade da sua mais sã concepção. 

Entretanto, a que triste funcção o tem forçado o nenhum escrupulo de 
industriaes inconscientes e destituidos do senso da dignididade! 

É innegavel entretanto: à medida que cresce o progresso – o falso progresso 
que somente se opera fora dos campos da moral – vae tambem o mal 
ganhando terreno, por dispôr de novos e poderosos meios de conquista 
tenebrosa.” (Acção Social, 16 de outubro de 1924, p. 01) 

 

Ao longo da primeira metade do século XX, verifica-se, de acordo com alguns artigos 

na imprensa local, uma preocupação com a exibição cinematográfica na cidade. No entanto, o 

cinema ainda era concebido como meio de progresso e modernidade, como pode ser 

observado no artigo “Cinema e Civilização” do Jornal O Correio: 

 

O cinema é um grande factor de progresso, de civilisação e de cultura, 
reconhecido por todos os grandes povos do mundo. 

Os seus serviços à humanidade são inestimáveis. Elle instrue pela visão, sem 
que a pessoa que se procura divertir suspeite siquer que está no mais útil dos 
gabinetes decifrando problemas e equações complicadas. (FIRMO, 19 de 
agosto de 1933, p.4) 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o Cinema como indústria cultural se insere na 

dinâmica comercial da cidade, a qual é exaltada em vários periódicos que difundem a ideia de 

modernidade e progresso defendida pela Associação Comercial local. Dentre estes jornais, O 

Correio e o Diário do Comércio. Cabe ressaltar que, ao mesmo tempo em que elevam os 

empreendimentos cinematográficos, também fazem ponderações, uma vez que a referida 

Associação é composta por indivíduos da elite comercial urbana que também partilha das 

tradições da cidade, pertencem às ordens religiosas e têm poder de barganha junto aos 

dirigentes municipais. 

A preocupação com o que é veiculado pelo cinema também se deve ao fato de que este 

assume inicialmente na cidade o mesmo papel que o teatro no século XIX, o qual, segundo 

Guilarduci (2009), não se reduz à função de divertimento e prazer, mas tem um importante 

papel pedagógico. 

 

O que é indiscutível, fora de qualquer naturesa de controvérsia é que os films 
educam. Refiro-me aos bons films, cujo desfecho, encerrando uma lição, um 
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ensinamento a recolher, um exemplo, possa influir nas acções e na vida dos 
expectadores. (FIRMO, 19 de agosto 1933, p. 04) 

 

No entanto, esta função deve ser contextualizada, pois a mesma é orientada por 

interesses econômicos e culturais da cidade, direcionados para o bem e para a difusão das 

tradições. “O Cinema deve ser uma escola do Bem, onde a virtude se afina, onde o amôr às 

tradições religiosas e cívicas de um povo, seja a arma de difusão da aventura e da arte deste 

povo.” (TEIXEIRA, 25 de dezembro de 1948).9 

Diante desta função nobre, o cinema deve ser regulado e gerenciado pelos agentes 

defensores da ordem social vigente, fato que irá definir os meios de controle do mesmo na 

cidade. Esta afirmação corrobora com o fato de que dois edifícios utilizados pelas empresas 

cinematográficas são de propriedade do poder municipal, sendo estes o Teatro Municipal e o 

Cine Glória. Mesmo os que não eram de propriedade pública, estavam sob a vigilância. 

Neste cenário, onde a Igreja e a Administração pública exerciam sua autoridade sobre 

a sociedade, a primeira dizia o que era ou não moral e este poder de palavra se manifesta 

sobre o que era transmitido nos cinemas. 

Um filme que exemplifica este poder de controle da Igreja é o “Novo Cinema 

Paradiso” (1988), escrito por Giuseppe Tornatore. A trama se passa na cidade italiana de 

Giancaldo, nos anos 1940, momento alto do cinema. 

Em uma das cenas, o Padre Adelfio, interpretado por Leopoldo Trieste, realiza uma 

vistoria sobre os filmes que eram passados na cidade. Durante a reprodução dos mesmos em 

sessão particular no cinema, o padre censurava cenas que apresentavam nudez e apelos 

íntimos, estas eram marcadas no rolo da película a qual posteriormente era cortada e 

emendada sem as referidas partes pelo projetista Alfredo, interpretado por Philippe Noiret. 

Sobre esta vigilância da Igreja, daquilo que era veiculado e assistido pelos fieis da 

cidade de São João del-Rei, pode ser mencionada a coluna “Censura Católica dos Filmes da 

Semana” do jornal O Diário, onde seguiam as análises do clero sobre os filmes exibidos. 

Nesta, os filmes eram avaliados de acordo com cotações que recebiam, as quais tinham as 

seguintes descrições: 

 

Explicações das cotações: 

Bom-Recomendável: Pode ser visto por todos. 

Aceitável: Não apresenta inconveniente, apezar de não ser recomendável. 

 
9 Recorte Álbum 8 – Antônio Guerra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leopoldo_Trieste&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philippe_Noiret
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Aceitável com restrições: Só serve para jovens de boa formação moral e 
religiosa. 

Para adultos: Não convém aos jovens, Adulto na doutrina da Igreja, e a 
pessoa maior de 21 anos. 

Exclusivamente para adultos: Há graves inconvenientes. Só pode ser visto 
por adulto de boa formação moral e religiosa. 

Prejudicial – Máu – Desaconselhável – Condenado: Não pode ser visto. 
(Diário do Comércio, 17 de setembro de 1951, p. 02) 

 

Em relação aos edifícios utilizados para as atividades cinematográficas em São João 

del-Rei, as fontes não possibilitam uma descrição precisa de muitas destas construções, pois 

os arquivos públicos referentes às edificações urbanas, embora a cidade tenha mais de 300 

anos, são posteriores à década de 1930, possuindo também várias lacunas. Devido a esta 

questão, este estudo se limita a datas posteriores à década de 1930, apenas mencionando 

algumas informações dos cinemas que antecedem este período. 

Sendo uma atividade recém-chegada à cidade no início do século XX, pode-se inferir 

que os primeiros locais a sediá-la foram improvisados. Segundo Lima (2000), inicialmente as 

salas de espetáculos no Rio de Janeiro funcionavam em antigos sobrados que possuíam 

instalações elétricas precárias, revestimentos internos inflamáveis, com tecidos nas paredes e 

tetos com frisos em madeira, hábito comum nas residências burguesas, o que resultava em 

explosões e incêndios (LIMA, 2000), pois os equipamentos de projeção dissipavam calor e as 

películas eram de material inflamável. 

A respeito dos primeiros locais de exibição, Helvécio Assis Teixeira faz o seguinte 

relato no jornal Diário do Comércio. 

 

Em fins do século passado, o Cinema era exibido em quadros, com 
poderosas lanternas de alcance, num velho sobrado, hoje derrubado, quase 
em frente a Matriz. Mais tarde, princípios de 1900 com a luz elétrica, foi se 
aperfeiçoando, apresentando filmes como a velha “Vida de Cristo”, 
Cavalaria Italiana”, Madame da Lune”, e quadros dos Presidentes da 
República, nos vários cines, pertencentes às diversas classes sociais. 
(TEIXEIRA, 25 de dezembro de 1948)10 

 

Observa-se aqui, além de uma descrição do ambiente que possivelmente foi adaptado 

para as atividades de exibição, sendo este um velho sobrado, os recursos técnicos utilizados, 

os tipos de filmes exibidos, remetendo às tradições religiosas e cívicas e uma segmentação 

 
10 Recorte Álbum 8 – Antônio Guerra. 
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dos ambientes de exibição de acordo com as classes sociais, reproduzindo a mesma lógica dos 

teatros. 

Os avanços tecnológicos, a partir do início do século XX possibilitaram uma mudança 

nos padrões construtivos remanescentes do período colonial. Novas tecnologias e materiais 

passaram a ser incorporados ao contexto construtivo brasileiro e ainda deve ser considerado o 

contato com as ideias modernistas e as provenientes de imigrantes, principalmente de 

italianos, no fim do século XIX. A utilização do concreto armado promove inovações 

plásticas que irão possibilitar uma transformação nas edificações urbanas, incluindo as novas 

feições edilícias dos cinemas. 

A partir de 03 de junho de 1906, surgem as primeiras iniciativas locais de exibição 

cinematográfica pela Empresa Tiradentes, associada de André Bello e que, em 12 de setembro 

de 1907, inaugurou as exibições no Teatro Municipal. Em 1908, André Bello e o Tenente 

Cristiano Pereira da Silva, com o Cinematógrafo Ítalo-Brasileiro, aparecem associados à 

Empresa Faleiro & Cia, concessionária do Teatro Municipal no período de 1908-1912 

(SOBRINHO, 2006). O anúncio que segue exibe a antiga fachada do Teatro Municipal e 

divulga a diversidade dos gêneros de diversões exibidos pela Empresa na casa (Figura 16). 

 

Figura 16 - Anúncio da Empreza de Diversões Cinema Italo – Brazileiro Faleiro & C. 

 

Fonte: Álbum 1 – Antônio Guerra 
Reprodução do autor 

 

O fotógrafo italiano André Belo foi o primeiro empreendedor do cinema em São João 

del-Rei e também era representante da “Societá Italiana de Cines”, que produzia películas e 
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cinematógrafos (RUBIA, 2006). Em 1907, Bello inaugura na cidade o seu cinematógrafo, 

chamado Cinematographo Ítalo-Brasileiro (RUBIA, 2006). Outra referência a Bello nos 

empreendimentos cinematográficos aparece no jornal A Tribuna, do dia 10 de janeiro de 

1924, atribuindo a ele a propriedade da “agência de fitas de cinema” (RUBIA, 2006). 

André Bello associa-se, em 1915, à firma Faleiro & Cia, responsável pelo 

arrendamento do Teatro Municipal, passando a investir em filmes que eram lá exibidos. Os 

filmes eram selecionados e trazidos por Bello do Rio de Janeiro (RUBIA, 2006). Neste 

momento, o principal centro irradiador de cultura do país. Sendo assim, verifica-se uma 

intencionalidade de aproximação com as ideias progressistas da capital federal. 

Outras empresas que arrendaram o Teatro Municipal foram: Castanheira & Machado 

(1922-1930), André Bello (1930-1940), F. Cupello & Cia. (1940-1961), Lombardi Resende 

Ltda (1961-1979) (SOBRINHO, 2006). 

Ao longo deste período, as empresas de divertimentos exibiam no Teatro Municipal 

espetáculos variados, teatrais, musicais e cinematográficos (Figura 17). 

 

Figura 17 - Anúncio de Apresentações Teatrais e Cinematográficas no Teatro Municipal de São João 
del-Rei 

 

Fonte: Álbum 1 de Antônio Guerra 
Reprodução do autor 
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Além do Teatro Municipal, algumas das concessionárias citadas exploravam também 

o Pavilhão e, a partir de 1947, o Cine Glória, situado sucessivamente aos fundos do edifício 

do Teatro com frente para a Rua Getúlio Vargas, que no mesmo ano passa a se chamar 

Avenida Tiradentes (SOBRINHO, 2006). 

O Pavilhão foi construído em 1913 pela Empresa Faleiro para substituir o Teatro 

Municipal em reformas, nas modestas instalações exibiam películas e números musicais. 

Posteriormente, neste local houve um Ringue de Patinação e logo após foi construído o Cine 

Glória (SOBRINHO, 2006). 

O fragmento a seguir, retirado do periódico O Penetra, revela um pouco do cotidiano 

do escritor do artigo como frequentador do Pavilhão. Verifica-se o enaltecimento dos atores 

das telas, do futurismo dos filmes, da equipe que gerencia e trabalha no local e do prazer de 

frequentar o estabelecimento. 

 

CHUCA-CHUCA Escreve para <<O PENETRA>> 

Pavilhão! 

Tom Mix, Ronald, Ramon, Wilma, Greta Garbo, Glória! 

_ Gente do cinema, encanto da platéa, heroes da arte muda, da sublime arte 
de Rodolpho Valentino! 

_ Empresario, bilheteiro, porteiro e maestro! 

_Gente de cinema, espectros apavorantes, desastradas victimas da arte falada 
de Castanheira Filho. 

_Eu gosto de cinema. De cinema futurista, barato, onde a gente addiccione 
ao prazer do film duas fumada no <<Liberty>> 

_Por isso eu gosto do Pavilhão. O Pavilhão é a mais original sala de cinema 
que eu conheço. (CHUCA-CHUCA, 16 de junho 1929, p.03) 

 

Segundo as lembranças de Antônio Tirado Lopes, um ano após as atividades iniciadas 

no Teatro Municipal, existiam dois cinemas na cidade, um na Rua Moreira César e outro no 

primeiro quarteirão da Rua Marechal Bittencourt, atuais ruas Arthur Bernardes e Marechal 

Deodoro, respectivamente. Possivelmente, seriam estes o Cinema Comércio, de Lopes 

Fontana e o Cinema Club que, em 1911 incorporou o primeiro com todo seu corpo de 

músicos, dirigido por Emídio Machado (SOBRINHO, 2006). 

Em setembro de 1911, Eugênio de Castro e Ezequiel Coelho dos Santos inauguram o 

Cinema Avenida (Figura 18), na hoje Avenida Tancredo Neves em frente à ponte metálica, 

nas imediações do que é hoje o Banco Itaú. O estabelecimento contava com um moderno 

aparelho Gaumont, um piano automático e a parte musical neste período estava a cargo de 
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Carmen Resende, Carmelita Cardoso e dos musicistas Antenor Santos e Henrique Soares 

(SOBRINHO, 2006). 

 

Figura 18 - Cinema Avenida  

 

Fonte: Álbum da cidade de São João del-Rei – Em Comemoração de 8 de dezembro de 1913 
Reprodução do autor 

 

Sobre o edifício eclético que sediou o Cinema Avenida, não é possível fazer muitas 

considerações, apenas recorrer a algumas notas da imprensa local. Como pode ser verificado 

na matéria do jornal citado abaixo, havia um imposto específico para as atividades cênicas na 

cidade, uma vez que somente por ter um palco, o ambiente que realizava exibições 

cinematográficas pagava uma taxa. 

 

Cinema Avenida 

O Cinema Avenida fechou hontem provisoriamente as suas portas, em 
quanto vae ser desmanchado o palco. 

Esta medida do seu proprietário é explicada pelo imposto pezado que paga 
aquella casa de diversões para manter o referido palco. 

Até o fim do mez o Avenida estará funccionando com mais amplas 
accommodações. (A Nota, 17 de julho de 1917, p.02) 
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Quanto às dimensões e capacidade de público desta casa de espetáculos, podem ser 

realizadas apenas algumas estimativas. O periódico A Nota, informa que, com as reformas 

empreendidas no Cinema Avenida, que também envolveram o desmanche do palco, o espaço 

foi ampliado, aumentando a capacidade de espectadores: “A Empreza construio uma 2° classe 

com lotação para 200 pessoas” (A Nota, 12 de setembro de 1917, p.2). 

Outro relato de abertura de Cinema pode ser verificado na menção à inauguração do 

Cinema Lyrio, de propriedade do Sr. João Ferber Filho, no dia 16 de janeiro de 1913, à Rua 

Paulo Freitas. O evento aconteceu às sete horas com a presença da banda Oeste de Minas que 

tocava enquanto eram abertas as portas do edifício, que estava ornamentado e recebeu um 

“avultado número de pessoas” (O dia, 17 de janeiro de 1913, p.02). 

Em 16 de junho de 1928, é inaugurado na Avenida Rui Barbosa, atual Avenida 

Tancredo Neves, o Cinema Capitólio (Figuras, 19, 20 e 21), pertencente à empresa J. Faleiro 

& Cia, da qual Bello era sócio. Nesta casa, deu-se a estreia do cinema com áudio na cidade. 

Nesta mesma Avenida é inaugurado o Cine Odeon, do qual até o momento não foram obtidos 

registros (SOBRINHO, 2006). 

 

Figura 19 - Vista panorâmica do centro da cidade, em destaque o Teatro Municipal e Cinema 
Capitólio 

 

Fonte:  Foto 1000Tom (Com alterações do autor) 
 

 



79 

 

Figura 20 - Fachada do Cine Capitólio 

 

Fonte: Arquivo da SMCT (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) 

 

Figura 21 - Vista lateral do Cine Capitólio 

 

Fonte: Arquivo da SMCT (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) 
  

Em meados dos anos 1940, a prefeitura, em um dos contratos de arrendamento do 

Teatro Municipal, coloca como cláusula à empresa contratada, a construção de um cinema na 

parte posterior do Teatro, onde se situava o Pavilhão. No ano de 1947 o Cine Glória é 

inaugurado. O edifício, até o presente, é utilizado para atividades de exibição cinematográfica. 

No início da década de 1950, foi construído o Clube Teatral Artur Azevedo por meio 

de uma inciativa popular do grupo teatral amador de mesmo nome. O edifício foi vendido em 

1986 à Cerealista Santo Antônio LTDA e hoje é a filial de uma rede de supermercados. 

Em 1965, o Clube Teatral Artur Azevedo instala uma filial no Bairro de Matosinhos, o 

Cineteatro Artur Azevedo II – Cine Matosinhos, cujas atividades perduram até o ano de 1985. 

Os edifícios do Teatro Municipal, Cine Glória e Clube Teatral Artur Azevedo serão 

abordados nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 neste capítulo.  
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Segue abaixo uma tabela, elaborada a partir dos estudos de Sobrinho (2006) e algumas 

informações obtidas nesta pesquisa, com os cineteatros e cinemas cujos edifícios ainda 

existem e os demolidos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Edifícios de Cineteatros e Cinemas 

 

NOME 

 

PERÍODO  

 

ENDEREÇO 

Teatro Municipal Sedia atividades de 

cinema de 1907 a 

década de 1960 

Avenida Hermílio Alves, n° 150, Centro 

Cinema Comércio 

(demolido) 

1908 - 1911 Rua Moreira César, atual Rua Artur Bernardes 

Cinema Club 

(demolido) 

1908 - * Primeiro quarteirão da Marechal Bittencourt, atual 

Marechal Deodoro 

Cinema Avenida 

(demolido) 

Setembro de 1911 - * Avenida Rui Barbosa, atual Avenida Tancredo 

Neves 

Pavilhão 

(demolido) 

1913 - * Fundos do Teatro Municipal (situado à rua 

Hermílio Alves), com acesso por seu corredor 

lateral. 

Cinema Lyrio 

(demolido) 

16 de janeiro de 1913 - 

* 

Rua Paulo Freitas 

Cinema Capitólio 

(demolido) 

16 de junho de 1928 – 

década de 1940 

Avenida Rui Barbosa, atual Avenida Tancredo 

Neves 

Cine Odeon 

(demolido) 

1928 - * Avenida Rui Barbosa, atual Avenida Tancredo 

Neves 

Cine Glória 1947 – até o presente Avenida Getúlio Vargas, atualmente Avenida 

Tiradentes, n° 390, Centro 

Cineteatro Artur 

Azevedo 

1951 - 1985 Praça Três Heróis da FEB, n° 64, Tejuco. 

Cine Teatro 

Matosinhos 

1965 - 1985 Avenida Josué de Queiroz, n°104, Matosinhos 

 * Data de encerramento de atividades não localizada  

Fonte: (SOBRINHO, 2006) com adaptações do autor. 
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Pode ser observada no mapa que segue (Figura 22) a localização dos edifícios de 

cineteatros e cinemas que ainda permanecem na cidade. Cabe ressaltar que serão abordados 

neste estudo somente o Teatro Municipal, o Clube Teatral Artur Azevedo e o Cine Glória, por 

apresentarem uma tipologia externa que os identifica como casa de espetáculos, situadas no 

recorte temporal deste trabalho. O edifício do Cine Teatro Artur Azevedo II - Cine 

Matosinhos é um edifício comercial de uso misto, posterior ao recorte temporal selecionado, 

por isso, será apenas aqui mencionado, por ainda ser uma permanência edilícia. 

 

Figura 22 – Localização dos edifícios de cineteatros e cinemas ainda existentes 

 

Fonte: imagem do autor 

 

 

3.1.1 Teatro Municipal 
 

A Intendência do município de São João del-Rei aprova, em 09 de maio de 1891, a 

planta do Teatro Municipal, de autoria do Engenheiro Pedro Fomagni. A inauguração se deu 

em 2 de fevereiro de 1893, com a apresentação do drama Dalila, com os atores Furtado 

Coelho e Apolônia Pinto (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, 

Processo n°049/00, p.1). O edifício foi construído por meio de donativos particulares e 

posteriormente entregue ao poder municipal (GUERRA, 1968). 

O Teatro Municipal situa-se à rua Hermílio Alves, n° 170, no centro da cidade (Figura 

23).  
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Figura 23 – Planta de Situação do Teatro Municipal. 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

O local em que está instalado era conhecido inicialmente como outra margem ou outra 

banda desta vila e córrego do sítio da prainha. Inicialmente, era ocupado pelos fundos das 

edificações presentes na rua de cima e usado como passagem. Com a instalação da Estrada de 

Ferro Oeste de Minas no século XIX, a região se torna mais dinâmica e nela se instalam 

também várias edificações, o Hotel Oeste de Minas11, ligado à ferrovia, residências de pessoas 

também relacionadas com a estrada de ferro (engenheiros e diretores) e casas comerciais. A 

área era composta majoritariamente por edificações de tipologia eclética, como o Teatro 

Municipal (MALDOS, 2008).  

As proximidades da Estação Ferroviária assumem aos poucos uma fisionomia 

moderna, própria de uma cidade que caminhava rumo ao progresso. Nestas, verificam-se o 

traçado urbano de vias mais largas e retilíneas e a presença de edificações ecléticas (Figura 

24). As características desta região contrastavam com a da outra porção da cidade, construída 

seguindo o traçado e arquitetura barrocos. 

 

 
11 Este edifício sofre um incêndio no início do século XX. Em seu terreno foi construída a Associação dos 
Sargentos do 11° RI, hoje Centro Cultural e Social do 11°BIMth. 
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Figura 24 - Rua Hermílio Alves – Teatro Municipal (primeira edificação à esquerda). 

 

Fonte: Álbum da cidade de São João del-Rei – Em Comemoração de 8 de dezembro de 1913 
 

Em sua concepção inicial o Teatro Municipal segue em sua fachada a tipologia 

eclética (Figura 25), característica das edificações do local em que estava inserido, e em seu 

interior, verificam-se características tradicionais de uma casa de espetáculos (Figura 26), 

apresentando um palco italiano com plateia, galerias e camarotes. Em seus primeiros registros 

fotográficos pode ser observada no frontão do edifício a data de 1909, sendo possível inferir 

que esta seja o marco de alguma reforma.   

 

Figura 25 – Antiga fachada do Teatro Municipal de São João del-Rei. 

 

Fonte: Álbum da cidade de São João del-Rei – Em Comemoração de 8 de dezembro de 1913 
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Figura 26 – Galerias do Teatro Municipal de São João del-Rei. 

 

Fonte: Álbum da cidade de São João del-Rei – Em Comemoração de 8 de dezembro de 1913 
 

 Esta primeira edificação do Teatro Municipal sofreu ao longo de sua existência várias 

intervenções, das quais não se têm informações precisas. Inclusive, muito pouco restou de 

seus primórdios edilícios.  

Mesmo não mantendo sua originalidade primal, esta casa de espetáculos possui um 

grande valor, pois é palco das práticas sociais, artísticas e comerciais ao longo do tempo, na 

dinâmica urbana de São João del-Rei. Estas práticas condicionaram transformações na 

materialidade do edifício, o qual sofre, junto à cidade, um processo de mutação de acordo 

com as necessidades e vontades dos agentes sociais.  

 Dois problemas se colocam ao trabalho de descrição das transformações do Teatro 

Municipal. Em primeiro lugar, sua própria dinâmica de mutabilidade, pela reconstrução e 

reformas em vários momentos.  Em segundo, a escassez de documentação que limita este 

processo de análise. Mesmo diante da escassez de fontes, alguns documentos possibilitam 

algumas inferências sobre o edifício. Seu primeiro registro arquitetônico está no documento 

intitulado “Projecto de Aumento e Melhoramento do Teatro Municipal” de 10 de setembro de 

1921 (Figura 27), que apresenta um levantamento da edificação existente e a proposição de 

reformas.   
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Figura 27 - Projecto de Aumento e Melhoramento do Teatro Municipal - 10 de outubro de 1921. 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci 

 

Conforme consta nos registros de Antônio Guerra (1968), este levantamento e o 

projeto de reforma que consta na mesma folha podem ser atribuídos ao engenheiro municipal 

Rosino Bacarini. A assinatura do mesmo pode ser observada no canto direito deste 

documento. 

  Na Figura 28, em um recorte do documento citado anteriormente, verifica-se um 

levantamento das dependências do Teatro Municipal e a presença do Pavilhão, anexo 

construído em 1913 também para sediar atividades cinematográficas. Não há muitas 

referências quanto às características arquitetônicas do Pavilhão, somente suas dimensões que 

são 13,2 m x 23,7m, totalizando 312,84m². Outra questão que deve ser observada é que a sua 

planta não apresenta aberturas para a Avenida Raul Soares, posteriormente chamada de 

Avenida Getúlio Vargas e atualmente Avenida Tiradentes, sendo a única via de entrada o 

corredor lateral esquerdo do Teatro Municipal. Diante disso, é possível inferir que a abertura 

desta Avenida ainda não teria chegado à parte posterior do Teatro.  

Na mesma figura, também podem ser observados alguns elementos do Teatro como a 

projeção da escada de acesso da parte térrea externa do edifício aos seus pavimentos 

superiores, o Botequim, uma cabine de controle, possivelmente para os equipamentos cênicos 

e cinematográficos, a plateia, o palco, camarins e áreas de apoio. 
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Figura 28 - Planta - Levantamento do Teatro Municipal – 10 de outubro de 1921. 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci, com edições do autor. 

 

Nos cortes da edificação extraídos do mesmo documento (Figura 29), podem ser 

verificados alguns elementos construtivos como: o detalhe da antiga fachada, com a presença 

de uma varanda; a divisão da plateia em três pavimentos, dispostos no formato de ferradura; o 

piso em assoalho plano no palco e inclinado na área da plateia; as dimensões da boca de cena; 

o fosso para a orquestra; e aberturas circulares para ventilação e iluminação.  

 

Figura 29 - Cortes - Levantamento do Teatro Municipal – 10 de outubro de 1921. 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci, com modificações do autor 

 

 Segundo Guerra (1968), o projeto de reforma proposto por Rosino Bacarini não foi 

executado, sendo a responsabilidade de elaboração de outro projeto transferida para o 

Engenheiro Haroldo Paranhos, em 1923. Mesmo contendo um projeto não executado, o 

documento permite acessar informações sobre o antigo edifício por meio do levantamento 
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arquitetônico e também realizar inferências sobre as decisões projetuais para as modificações 

pretendidas pelo autor do projeto. 

 Além deste projeto de modificações para o Teatro Municipal anteriormente citado, foi 

identificado outro que não apresenta datação e referência de autoria, mas contém de forma 

muito simplificada o levantamento do primeiro pavimento do edifício, seguido das propostas 

de alteração. Além das dependências de uma casa de espetáculos, este projeto traz na planta 

do Térreo a delimitação de dois espaços para as autoridades locais, Câmara e Polícia (Figura 

30). Vide documento de projeto completo no Anexo n° 1. 

 

Figura 30 - Proposta de Reforma para o Teatro Municipal - Térreo 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci, com modificações do autor 

 

Pode ser observado na Figura 31 o projeto criado pelo Engenheiro Haroldo Paranhos 

em 25 de abril de 1923, para a nova fachada do Teatro Municipal. Este pode ser considerado, 

a origem do processo criativo que resultou na fachada hoje presente no edifício. 
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Figura 31 - Projeto para Fachada do Teatro Municipal de Haroldo Paranhos - 25 de abril de 1923 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci 

 

Embora Haroldo Paranhos propusesse uma nova fachada para o Teatro Municipal, a 

proposta para o seu interior não apresentava mudanças espaciais significativas, sendo mantida 

na reforma a mesma disposição da plateia (Figura 32). 

 

Figura 32 - Corte CD – Teatro Municipal – Projeto de Reforma de 23 de abril de 1923. 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci 
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O projeto de Paranhos foi modificado pelos Engenheiros Arquitetos Arquimedes 

Memória & F.Cucht12, conforme consta no documento datado de julho de 1923. A fachada do 

edifício, projetada por Paranhos que seguia uma tipologia eclética com uma inspiração grego-

romana foi mantida, porém, com algumas alterações compositivas (Figura 33). 

 

Figura 33 - Projeto de Fachada para o Teatro Municipal por Arquimedes Memória & F. Cucht - julho 
de 1923 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci 

 

Embora datado de julho de 1923, a assinatura de aprovação do projeto por Basílio de 

Magalhães13 que consta, é de Primeiro de maio de 1923.  

 
12 Arquimedes Memória foi um dos maiores nomes da arquitetura moderna brasileira do início do século XX. 
Atuou na então capital federal do país, o Rio de Janeiro, onde teve projetos de grande relevância nos anos 1920 e 
1930.  Memória também foi professor na ENBA (Escola Nacional de Belas Artes), sócio-fundador da Sociedade 
Central de Arquitetos, do Instituto de Arquitetos do Brasil e participou do movimento integralista com o cargo 
de Coordenador de Artes Plásticas na Câmara dos Quarenta (ALENCAR, 2011). Seu escritório em sociedade 
com o franco-suíço Francisque Couchet foi responsável pelo projeto do Teatro Municipal de São João del-Rei.   
13 Basílio de Magalhães nasceu em Barroso (MG) em 14 de junho de 1874. 
Estudou desde o ano de 1881 na Escola João dos Santos, em São João del- Rei, onde foi escolhido para discursar 
na recepção da família real, que veio a cidade para a inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas (1881). 
Dom Pedro II, como reconhecimento pelo seu discurso, assumiu financeiramente sua educação.  
Durante o ano de 1889, escreveu para a Gazeta Mineira, de São João del-Rei, e posteriormente prestou serviços 
ao jornal A Pátria Mineira, da mesma cidade.  
Em 1892 se muda para Campinas (SP), onde prestou concurso para o magistério e passou a lecionar história do 
Brasil. Retorna a São João del-Rei em 1922, é eleito vereador, presidente da Câmara e agente executivo 
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A nova fachada promove uma maior integração com a cidade, pois o portão frontal do 

antigo edifício dá lugar a uma escadaria central com uma balaustrada em suas laterais. As 

características principais da fachada do edifício seguem em uma breve descrição. No primeiro 

piso há uma falsa galilé com o plano frontal do edifício projetado à frente. O acesso ao 

edifício é realizado por três aberturas com arcos plenos. 

O segundo pavimento é constituído por um pórtico com quatro colunas coríntias, entre 

cada uma destas, três portas retangulares, protegidas cada uma por uma balaustrada. Sobre 

estas portas, foram instalados vitrais que fazem referência à música e ao teatro.14 Sobre a 

verga destas aberturas, há um retângulo com elementos em relevo e sobre cada um destes uma 

escultura também em relevo, simbolizando o drama, a comédia e a tragédia. Sobre esses três 

retângulos estão os nomes dos seguintes artistas das letras e música: Alvarenga Peixoto, 

Severiano de Resende, Rodrigues de Melo, Ribeiro Bastos e Cláudio Manoel da Costa.  

Acima da cimalha, apoia-se o frontão, cujo tímpano mede 8,5 m de largura por 1,5 m 

de altura e contém detalhes escultóricos que incluem figuras alegóricas relacionadas à música 

e ao drama. No centro está o brasão de São João del-Rei.  

Sobre o frontão há uma escultura de 2,20m, representando Apolo ladeado pelas musas da 

mitologia grega, relacionadas à poesia e à música. 

Em relação ao seu interior, foram retiradas as galerias e introduzido um mezanino e os 

camarotes centrais (GUILARDUCI et. al., 2011), conferindo ao espaço a configuração 

apresentada na Figura 34. O projeto que segue embora não datado15 é posterior ao de 

Memória, mas ainda conserva as modificações relevantes, propostas por ele. Verifica-se, neste 

caso, a presença de uma cabine de projeção cinematográfica e aberturas laterais no edifício, 

possivelmente para ventilação e iluminação.  

 

 
municipal. Após dois anos, é eleito deputado federal por Minas Gerais para a legislatura 1924-1926. Reeleito, 
exerce o mandato até dezembro de 1929.  
Além da carreira política, ele também foi escritor, advogado e professor do Instituto de Educação e do Colégio 
Pedro II, no Rio de Janeiro. Lecionou história da pintura e da escultura na Escola Nacional de Belas Artes e foi 
diretor da Biblioteca Nacional. Foi nomeado patrono da cadeira de número 20 do Instituto Histórico e 
Geográfico de São João del-Rei, e da cadeira de número 7 da Academia de Letras da mesma cidade. Seu 
falecimento ocorreu em Lambari (MG) em 14 de dezembro de 1957 (SOUZA, Ioneide Piffano Brion de. 
https://cpdoc.fgv.br, s/d). 
14 Anexo n° 2: Detalhamento dos vitrais para as bandeiras das portas do Teatro Municipal. 
15 Embora não datado, este projeto se encontrava anexado ao de construção do Cine Glória, datado de 1939, 
sendo possível inferir que, sejam do mesmo período. 

https://cpdoc.fgv.br/
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Figura 34 - Projecto de Reforma Interna do Teatro Municipal – Corte CD 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei – Reprodução de imagem do autor 
 

Após a reforma de 1925, a nova fachada exibe, apesar das atividades cinematográficas 

sediadas no edifício, uma reafirmação da casa de espetáculos em relação às atividades teatrais 

musicais e poéticas tradicionais na região, o que pode ser verificado nos elementos 

decorativos. 

A atividade cinematográfica, por sua vez, era anunciada por meio de letreiros e faixas 

que se sobrepunham à fachada do edifício, como pode ser verificado abaixo na Figura 35.  

 

Figura 35 - Fachada do Teatro Municipal e anúncio do filme Venturoso Vagabundo (1933) 

 

Fonte: Álbum de Antônio Guerra 
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O Teatro Municipal reúne a modernidade da nova forma de entretenimento, o cinema às 

tradições artísticas da cidade, pois verifica-se a permanência de elementos construtivos que 

remetem ao seu primeiro programa de concepção, destinado às artes cênicas e à música, como 

o fosso e o palco italiano aliados à cabine e tela de projeção.  

O edifício foi arrendado desde 1908 até a década de 1960 pela Prefeitura para Empresas 

Cinematográficas, as quais se submetiam a uma série de obrigações contratuais com o Poder 

Municipal. Dentre estas, a realização de adequações no edifício, visando atender às demandas 

do público e aos mais modernos recursos, inclusive de projeções cinematográficas. Junto às 

reformas do espaço, os contratos previam também construções de outras dependências no 

mesmo, até de outros edifícios para sediar os espetáculos, como o Pavilhão e o Cine Glória, 

ambos sucessivamente no terreno posterior ao Teatro Municipal. 

As propostas de arrendamentos do Teatro Municipal mencionavam, segundo a chamada 

de concorrência pública, várias especificações sobre a situação do edifício, seu mobiliário, 

equipamentos, cessão às sociedades artísticas e culturais locais e solenidades públicas, 

pagamento de alugueis e outras atribuições. Sendo este trabalho, sobre a materialidade do 

edifício, podem ser consideradas duas cláusulas de maior relevância para essa questão. 

 

Prefeitura Municipal de São João del-Rei 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA pública para reconstrução e arrendamento 
do Teatro Municipal e demais bem feitorias anexas 

A obrigação expressa do concorrente para a reconstrução do prédio do 
Teatro Municipal e demais dependências anexas, de acordo com as plantas, 
orçamentos e memorial descritivos fornecidos por esta Prefeitura; 

Adaptação nos prédios reconstruídos de aparelhos cinematográficos que 
satisfaçam sempre as exigências da técnica mais moderna e adquiridos em 
fábricas conceituadas, sob a fiscalização desta prefeitura. (Diário do 
Comércio, 16 de março de 1939)16  

  

Dentre estas dependências anexas, podem ser mencionados o bar que servia à casa de 

espetáculos, como foi observado no primeiro projeto do edifício, dependências para 

alojamento de artistas visitantes e também, o Cine Glória, edifício que mesmo independente, é 

um prolongamento do edifício do Teatro Municipal.  

Nos arquivos públicos, não constam os projetos da maioria destas transformações, o 

que dificulta estabelecer de forma exata um quadro das modificações do edifício. Outro 

problema é a falta de informações em algumas fontes, sem datas e autoria.  

 
16 Recorte Álbum 2 – Antônio Guerra. 
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 Em um projeto, no qual não constam a datação e autoria, verifica-se que foi projetado 

para o espaço posterior do Teatro Municipal um cinema, referido como Pavilhão, mas que em 

nada se assemelha ao primeiro Pavilhão de 1913. O edifício que aparece neste projeto não foi 

construído, sendo o Cine Glória edificado em seu lugar na década de 1940 e inaugurado em 

1947. Verifica-se, neste projeto, entre o Teatro Municipal e esta outra edificação para cinema, 

um bar, que era um elo entre os dois edifícios e estabelecia uma relação direta com a via 

pública, ou seja, um dos becos laterais dos edifícios que ligava duas vias paralelas, conforme 

pode ser observado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Reforma do Teatro e Construção de um Pavilhão para Cinema e um bar 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
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Apesar de não ser datado, é possível inferir que a confecção deste projeto é anterior à 

elaboração do projeto do Cine Glória, o qual tem registro em 4 de novembro de 1939. 

 Segundo Guerra (1968), em 31 de julho de 1940, a prefeitura realiza um arrendamento 

do Teatro Municipal à Empresa F. Cupello & Cia pelo prazo de 20 anos. Segundo as cláusulas 

contratuais, deveria ser construído um prédio novo para cinema na parte posterior do Teatro 

Municipal e um cômodo para bar, possivelmente na localização que consta na planta 

mencionada anteriormente. Uma visita técnica atual permite ver que, nesta área da edificação 

do Teatro Municipal, há um espaço com características semelhantes às deste bar.  

Diante do que foi apresentado é possível inferir que este processo de apropriação do 

edifício por empresas de diversões, possibilitou alterações significativas no espaço. O mesmo 

desta forma se configura como um mosaico de várias épocas, sendo difícil encontrar 

características primordiais de sua origem enquanto edifício. Pode-se inferir também que a 

introdução das projeções de películas no Teatro Municipal contribuiu para a alteração de sua 

configuração interior. Um dos exemplos destas modificações é a supressão das galerias em 

ferradura e a inserção do mezanino, pois a forma plana da tela não permitia um bom ângulo 

de visão dos camarotes e frisas laterais, exigindo uma estrutura que ficasse de frente a ela.  

Em 1998, iniciou-se o processo de reforma, atualmente mais significativo para o 

edifício do Teatro Municipal. A campanha Acorda São João del-Rei: salve o Teatro 

Municipal, mobilizou a sociedade e aconteceu por meio da parceria entre o IHG (Instituto 

Histórico e Geográfico de São João del-Rei), o IEPHA/MG (Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais) e a Prefeitura Municipal de São João del-Rei, com 

recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, apoio cultural da Companhia Vale do Rio 

Doce/Companhia Paulista de Ferro-Ligas e patrocínio da Usiminas. As obras iniciaram em 

2002, foram concluídas em 2003 e priorizaram a conservação do edifício em relação às 

infiltrações, infestação de insetos xilófagos no madeiramento do telhado e a suprir a 

necessidade de acréscimo da área do palco cênico, além de um projeto para a melhoria da 

acústica (GUILARDUCI, LIMA, 2011). 

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, representado pelo 

presidente José Alberto Ferreira por meio da Resolução n° 011/02 de 04 de março de 2002, 

inscreve o Teatro Municipal de São João del-Rei no Livro de Tombo dos bem públicos 

(Resolução n° 011/02, de 04 de março de 2002).  

É necessário compreender a construção e transformação desta casa de espetáculos 

como uma sobreposição de ideias e formas de uso ao longo de sua existência. É um edifício 

que, assim como a cidade, é vivo e expõe a sua vitalidade no processo de conservação das 
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tradições locais que são manifestações do Genius loci, mas também do potencial de 

transformação diante das novas demandas, sociais e econômicas. 

Ao analisar uma edificação histórica que passou por este processo de apropriação e 

transformação, é necessário um olhar sobre as várias camadas de passado que a constituem, 

atitude que muitas vezes os agentes sociais e públicos não assumem nos projetos de reformas. 

Considerar as preexistências é uma atitude de respeito à edificação que possibilita a 

manutenção de sua identidade construtiva. 

Em relação a esta questão, seguem duas imagens encontradas e registradas pelo autor 

deste trabalho, de algumas pinturas decorativas que surgiram em meio a alguns 

desprendimentos de tinta no Teatro Municipal e que em uma reforma deste ano de 2019 foram 

novamente recobertas (Figura 37). As mesmas foram omitidas no processo de reforma e 

sequer catalogadas. 

 

Figura 37 - Pinturas decorativas identificadas no Teatro Municipal 

 

Fonte: Fotos do autor (08/04/2019) 

 

Atualmente em funcionamento como espaço de apresentações teatrais, musicais e 

eventos sociais, o Teatro Municipal se apresenta, segundo as Figuras 38, 39, 40, 41, 

posteriores às reformas realizadas neste ano de 2019. 
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Figura 38 - Fachada do Teatro Municipal – Reformada em 2019 

 

Fonte: Foto do autor (08/10/2019) 

 

Figura 39 - Vista da plateia para o palco  

 

Fonte: Foto do autor (08/10/2019) 

 

Figura 40 - Vista do palco para a plateia 

 

Fonte: Foto do autor (08/10/2019) 
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Figura 41 - Café instalado no foyer superior 

 

Fonte: Foto do autor (08/10/2019) 

 
 

3.1.2 Cine Glória 
 

 A construção do Pavilhão na parte posterior do Teatro Municipal em 1913 foi o 

prenúncio da instalação de um novo edifício independente para um cinema, o Cine Glória. A 

então Avenida Tiradentes estava ainda em processo de abertura rumo à Rua da Prata, local 

onde a mesma termina hoje. A abertura desta via se deu em etapas cujo início foi por volta de 

1900 e sua conclusão nos primeiros anos da década de 1950 (MALDOS, 2008). Por ser uma 

via mais recente em relação às outras do centro da cidade e fora da área demarcada pelo 

tombamento do SPHAN, na mesma verifica-se uma flexibilização estética e a adoção de 

métodos construtivos mais modernos. 

Porém, antes do projeto do Cine Glória, edifício hoje instalado no local, há um outro 

cujas dimensões e localização permitem inferir que fosse uma possibilidade a ser construída. 

O projeto de fachada apresentado na Figura 42 não possui datação e autoria, mas, é possível 

considerar que o mesmo seja parte do que foi citado na Figura 36, pelas suas dimensões e 

volumetria. 
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Figura 42 - Projecto de um edifício para Cinema a Avenida Raul Soares 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

O Cine Glória situa-se à Avenida Tiradentes, n°390, e foi construído em um lote na 

parte posterior do Teatro Municipal (Figura 43). De acordo com Sobrinho (2006), neste local 

havia um ringue de patinação e anteriormente o Pavilhão, construído em 1913, pela Empresa 

Faleiro, para substituir o Teatro em reformas, mas que coexistiu com o mesmo nas atividades 

de projeção cinematográfica, números musicais e de teatro. 

 

Figura 43 – Planta de Situação do Cine Glória 

 

Fonte: Imagem do autor 
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A inauguração do Cine Glória (Figura 44) aconteceu no dia 15 de agosto de 1947, no 

dia consagrado a Nossa Senhora da Glória e a estreia no dia 21 de agosto de 1947, conforme 

notícia dos jornais Diário do Comércio e O Correio. Sua construção se deu por meio de 

cláusulas contratuais com a Prefeitura Municipal e para substituir o antigo Cine Capitólio, 

pela Empresa F. Cupello & Cia Ltda, então arrendatária do Teatro Municipal (SOBRINHO, 

2006). 

 

Figura 44 – Foto da fachada do Cine Glória, 1958 

 

Fonte: Foto Brasil 

 

A Empresa F. Cupello & Cia era de propriedade do Sr. Francisco Cupello (1911-

1979), um imigrante italiano que possuía empreendimentos em várias áreas, inclusive uma 

rede de cinemas (CUPELLO, 2019). 

Desde 1938, com a criação de seu primeiro cinema na cidade de Valença, no Rio de 

Janeiro, o circuito cinematográfico Glória, do qual fazia parte o Cine Glória de São João del-

Rei, chegou a ter 40 cinemas pelo Brasil, instalando-se em três estados brasileiros, sendo 

quatro cidades do Rio de Janeiro, seis em Minas Gerais e onze cidades do Rio Grande do Sul, 

totalizando 21 cidades em sua abrangência (CUPELLO, 2019). 
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Abaixo consta a distribuição dos cinemas da rede, bem como suas datas de instalação, 

de acordo com as pesquisas de Mário Pellegrini Cupello (2019). 

• Rio de Janeiro: Valença (1938), Campo dos Goytacazes (1942), Rio Bonito e Santa 

Bárbara (após 1943); 

• Minas Gerais: Além Paraíba, Conselheiro Lafaiete, Congonhas do Campo, Juiz de 

Fora e São João del-Rei (após 1939); Nova Lima (após 1942); Formiga (após 1943); 

• Rio Grande do Sul: Santa Maria, Cacequí, Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Dom 

Pedrito, Lavras do Sul, Quarai, São Francisco de Assis e Bagé (após 1946) e Rio 

Grande (1947); 

Segundo o “Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João 

del-Rei e a Empreza F. Cupello & Cia. Limitada, para a remodelação do Teatro Municipal e 

suas benfeitorias anexas, construção de um cinema e arrendamento dos mesmos”, (31 de julho 

de 1940, p.07) o responsável técnico da prefeitura pelas obras nos dois edifícios é Luis 

Bacarini, construtor, proprietário da loja de materiais de construção chamada Luiz Bacarini e 

Irmãos e chefe do Departamento de Obras Públicas da Prefeitura (1936-1946) (TAVARES, 

2012). Os serviços de Arquitetura e Engenharia foram prestados pela W.Uchôa & Castro, da 

cidade de Belo Horizonte, conforme consta no carimbo do projeto na Figura 49. 

Em relação à materialidade do edifício, o mesmo configura-se como um cinema de rua 

e sua tipologia segue a tendência do Art Déco. A fachada é composta por elementos 

geométricos, possui em sua parte superior um frontão, abaixo um jogo de volumes em cujo 

centro estão janelas em báscula. A entrada do edifício é marcada por uma marquise que se 

prolonga por toda a extensão da fachada (Figuras 45 e 46). 
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Figura 45 - Perspectiva humanizada da fachada do Cine Glória 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

Figura 46 - Fachada humanizada do Cine Glória 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
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O acesso principal feito pela fachada frontal desemboca na sala de espera, na qual se 

localizam os acessos aos guichês de vendas de ingressos, entrada para sala de exibição e 

escadas laterais para acesso ao mezanino, área administrativa e dependências de projeção. 

Verifica-se também, a presença de um palco simples sob a tela de projeção, o qual é ladeado 

pelos sanitários, masculino e feminino  (Figura 47). 

 

Figura 47 – Planta do Cine Glória 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

No corte A-B da edificação, (Figura 48) podem ser observados detalhes da cabine de 

projeção, um estudo sobre os ângulos de visão do espectador em relação à tela, inclinação da 

plateia, ventilação por meio dos frisos nas paredes e iluminação indireta embutida nas sancas. 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Figura 48 – Corte Projeto do Cine Glória 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

No corte C-D do edifício, (Figura 49) verificam-se alguns detalhes do palco, 

elementos decorativos e de iluminação do ambiente. A tela de projeção tem dimensões 

reduzidas em comparação ao padrão utilizado nos dias atuais, como pode observado na 

imagem. 

Figura 49 – Corte Projeto do Cine Glória – Tela de exibição 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

O edifício do Cine Glória se integra ao do Teatro Municipal pela sua parte posterior e 

ambos são ladeados por dois becos que, embora fechados em determinados horários por 

portões, integram a Rua Hermílio Alvez e a Avenida Tiradentes.  
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Em relação à inauguração do estabelecimento, a imprensa local publicou com grande 

visibilidade a abertura da nova casa de espetáculos, sob um discurso baseado nos preceitos da 

modernidade e do progresso que a cidade assumia neste contexto. 

No artigo citado abaixo, o novo edifício de linhas sóbrias e elegantes e seus modernos 

equipamentos é comparado aos seus congêneres das grandes cidades, evidenciando que São 

João del-Rei, mesmo sendo considerada uma cidade interiorana, está em conexão e 

acompanha os avanços dos grandes centros urbanos. 

 

Está marcada para amanhã a inauguração do Cine Glória na Avenida 
Tiradentes. 

O novo cinema acha-se instalado em imponente e confortável prédio de 
construção recente, mandada executar pela firma F. Cupello e Cia. Ltda, em 
cumprimento de contrato firmado com a Prefeitura local. 

De linhas sobrias, mas elegantes, a nova casa de diversões vem enriquecer o 
patrimônio sanjoanense e possibilitar à população um centro de distração à 
altura do seu progresso e cultura. 

Embora as clausulas do contrato permitissem o aproveitamento do aparelho 
de projeção e das velhas cadeiras que estão no Cine Capitólio, os senhores F. 
Cupello & Cia, desejando corresponder às gentilezas e preferências do 
público, numa demonstração de apreço e elevado conceito que lhes merecem 
os sanjoanenses, mobiliaram o novo cinema com poltronas confortáveis e 
adquiriram dois ótimos projetores dos mais modernos que existem no 
mercado. 

Realmente, o Cine Glória que se inaugura amanhã nada deixa a desejar e 
pode competir vantajosamente com os seus congeneres das grandes cidades. 

A sessão inaugural será às 18 horas com um variado programa de filmes; 
para essa sessão os ingressos serão gratuitos. Às 20 horas haverá segunda 
sessão, quando será exibido o maravilhoso filme "Vivo para cantar", 
estrelado pela "star" Diana Durbin. 

Ao ensejo dessa inauguração, "Diário do Comércio", que por ela tanto se 
bateu, felicita a firma F. Cupello & Cia. pela magnifica realização que marca 
uma fase de progresso na vida de São João del-Rey. (Diário do Comércio, 20 
de agosto de 1947, p. 01) 

 

O artigo citado a seguir segue a mesma lógica do anterior, mostrando que a construção 

do edifício é situada num contexto de progresso e modernidade da cidade. Mas apresenta um 

fato novo: a retomada da tradição local marcada pela religiosidade por meio da benção e 

pronunciamento do vigário da paróquia na nova casa, o que permite inferir sobre a autoridade 

e os olhos do clero sobre o novo empreendimento e o que este deve trazer à cidade como 

entretenimento. Outro aspecto interessante é uma espécie de filantropia ao se referir ao acesso 



105 

 

à casa de espetáculos pelos menos favorecidos e a associação entre diversão e educação 

veiculadas pelos filmes exibidos no recinto. 

 

A inauguração do CINE GLÓRIA 

Constituiu acontecimento marcante nesta fase de progresso que atravessa 
São João del-Rey a inauguração do Cine Glória, realizada na tarde de 
anteontem na Avenida Tiradentes. 

O ato foi solene e assistido pelas autoridades locais e grande público. 

Precisamente às 18 horas teve início a cerimônia inaugural com a entrega da 
chave simbólica ao snr. Prefeito Cristóvão Braga, pelo nosso redator José 
Bellini dos Santos que disse, em rápidas palavras, do significado do 
acontecimento e poz em relêvo o melhoramento realizado que vem 
possibilitar à população sanjoanense mais um ponto de evasão das labutas 
quotidianas. 

Recebendo a chave falou o sr. Prefeito em nome da cidade, terminando por 
felicitar a firma F. Cupello & Cia. pela realização que vinha satisfazer um 
compromisso contratual e uma antiga aspiração do povo. 

Terminadas as orações, vivamente aplaudidas pela assistencia, teve lugar a 
benção do edifício pelo operoso e querido vigário da paróquia de N. S. do 
Pilar, revmo. padre Mauro Faria, tendo a esse ensejo pronunciado ligeiras 
palavras de congratulações e votos para que a nova casa de diversões 
preencha as suas finalidades educativas. 

Seguiu-se a sessão cinematográfica oferecida pela firma F. Cupello & Cia. 
ao povo. 

Toda a cerimônia inaugural foi esplendidamente irradiada pela ZYI-7, 
emissora local, atuando como locutor o sr. Celestino Silveira, da Rádio 
Globo, em visita a esta cidade. 

Antes da inauguração autoridades e pessoas gradas ocuparam o microfone 
para pôr em fóco o acontecimento e felicitar o sr. Francisco Cupello pelo 
empreendimento. 

O Cine Glória quer interna e externamente é um edificio que honra a cidade, 
constuido para substituir o velho Cine Capitólio, será uma casa de diversões 
onde as classes menos favorecidas poderão, com muito conforto, gosar da 
sua diversão predileta e educativa. (Diário do Comércio, 22 de agosto de 
1947, p. 01) 

 

Com o fim do Contrato entre a Prefeitura Municipal e a Empreza F. Cupello & Cia. 

Limitada, em 31 de janeiro de 1961, foi realizado um novo tendo como outra parte a Empresa 

Lombardi e Resende LTDA, de propriedade de João Lombardi Filho17 e sócios. A 

administração do Cine Glória por João Lombardi perdurou até o ano de 1979, momento em 

 
17 João Lombardi Filho também é proprietário da fábrica Têxtil João Lombardi. Filho de João Lombardi, um dos 
destaques como empreendedores da época, Conselheiro fiscal da Associação Comercial, diretor-presidente da 
Fábrica de Tecidos Matosinhos S/A, representante da Companhia de Melhoramentos e Obras S/A. (Cimosa) 
junto a Tancredo de Almeida Neves e Aziz F. Elias (TAVARES, 2012). 
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que foi celebrado um novo contrato com Wellerson Itaborahy, o qual tem sido renovado até 

os dias atuais, mantendo em funcionamento o cinema (LELIS, 2006, p.22). 

Sob a atual administração, o edifício permanece em contínua atividade.  O mesmo foi, 

ao longo de sua existência, submetido às reformas que atualizaram seu uso às normas e 

tecnologias contemporâneas, mas não o descaracterizaram, como pode ser observado nas 

Figuras 50, 51 e 52. 

 

Figura 50 – Foto atual da fachada do Cine Glória 

 

Fonte: Foto do autor (08/09/2019) 

 

Figura 51 – Vista do mezanino para tela de projeção e palco 

 

Fonte: https://www.guiamaniaonline.com.br 
 

 

 



107 

 

Figura 52 – Plateia, mezanino superior e cabine de projeção 

 

Fonte: https://www.guiamaniaonline.com.br 
 
 
 

 
3.1.3 Clube Teatral Artur Azevedo 
 

No dia 13 de setembro de 1951, foi inaugurado no bairro Tejuco o Clube Teatral Artur 

Azevedo (Figuras 53 e 54). Este empreendimento foi liderado por Antônio Guerra e uma 

comissão de sócios que, por meio da doação do terreno pela prefeitura municipal mediante a 

Lei Municipal n°38 de 20 de novembro de 1948, investimentos e incentivos do poder público 

e da comunidade, construíram a sede para o grupo de teatro amador Artur Azevedo. 

A história do edifício remonta aos anos 1940, período de sua concepção sob a 

liderança de uma Sociedade de quotistas denominada Cinemas Artur Azevedo LTDA, cujo 

gerente era o Sr. Antônio Guerra, também responsável pelo Grupo de Teatro Amador Artur 

Azevedo. 

Figura 53 - Fachada principal do Clube Teatral Artur Azevedo 

 

Fonte: Arquivos de Antônio Guerra 
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Figura 54 - Fachada lateral do Clube Teatral Artur Azevedo 

 

Fonte: Arquivos de Antônio Guerra 

 

O edifício do Clube Teatral Artur Azevedo está na rua General Osório n°64 (Figura 

55), também conhecida como antiga Rua do Tijuco. Ela margeia o Córrego do Lenheiro e 

seus primeiros registros são datados do início da formação da vila no século XVIII. A região é 

mencionada nos arquivos da antiga Câmara como Caminho para o Córrego Seco, para as 

Águas Férreas, para o Rio das Mortes Pequeno e estrada para São Paulo. Também foi 

caminho para um lugar chamado São Francisco Xavier, área de exploração mineral e 

posteriormente de moinhos. Por ser um local de intenso tráfego, a região sofreu uma série de 

modificações, principalmente na sua arquitetura (MALDOS, 2008). 

 

Figura 55 - Planta de situação do Clube Teatral Artur Azevedo 

 

Fonte: Imagem do autor 
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Ao situar o Clube Teatral Artur Azevedo no bairro Tejuco é importante destacar que o 

bairro é considerado como lugar de significativa produção cultural na cidade. A rua Santo 

Antônio é o ponto central destas manifestações. Por exemplo, no sobrado de número 44, casa 

de D. Mariquinha Guerra, nasceu o Grupo Dramático 15 de Novembro do qual surgiu o Clube 

Teatral Arthur Azevedo. Nesta região surgiu a Orquestra Ribeiro Bastos e a Lira Sanjoanense, 

além da Banda Theodoro de Faria. Também nasceu o sacerdote-musicista José Maria Xavier 

(1819-1887), cujas obras são executadas tradicionalmente em festividades, com destaque para 

a Semana Santa e o Natal. (GUILARDUCI, 2009). 

O prefeito responsável pela gestão à época da doação do terreno para o clube teatral, 

era o Padre Osvaldo da Fonseca Torga, que por meio da legislação vigente faz a concessão à 

sociedade denominada Cinemas Artur Azevedo LTDA, sob a gerência do Sr. Antônio Guerra. 

A finalidade da concessão é a exploração comercial de exibições cinematográficas, a qual está 

expressa na cláusula III do Contrato de Sociedade. No item XIII segue expresso o direito de 

utilização pelos quotistas do espaço para representação teatral, mediante o pagamento de 20% 

da renda obtida (excluídos os impostos) para manutenção da sociedade18.  

As medidas do terreno são 40m de frente por 20m de fundos. O Art. 2º da Lei n°38 

que regulariza a doação determina uma data limite de dois anos para que a construção inicie e 

de cinco anos para o término, do contrário o terreno seria revertido ao patrimônio municipal, 

sem quaisquer ônus para a prefeitura (Lei Municipal n°38, 20 de novembro de 1948). A 

planta da edificação foi aprovada pelos órgãos municipais competentes em 25 de outubro de 

1949 (Anexo ao Contrato de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada entre o 

Clube Teatral Artur Azevedo, representado pelo Sr. Antônio Guerra, em Assembleia Geral 

dos seus sócios. S/d). 

A construção contou com a contribuição da comunidade e com verbas públicas. A 

comunidade natural da cidade e os que têm apreço pela mesma foram convidados a contribuir 

com a obra, por meio de uma Carta Circular dos Membros do Clube (O Globo, 31 de outubro 

de 1949)19. O Jornal Diário do Comércio noticiou a convocação de uma Assembleia dos 

diretores e amadores sócios que contribuíram com o Livro de Ouro para tratar sobre a 

prestação de contas das obras do edifício e da compra de mobiliários e material 

cinematográfico (GUERRA, 03 de dezembro de 1950)20. Segundo notícia do jornal Estado de 

Minas, por intermédio do deputado Tancredo Neves, o Governo do Estado de Minas doou 50 

 
18 Contrato de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada entre o Clube Teatral Artur Azevedo, 
representado pelo Sr. Antônio Guerra em Assembleia Geral dos seus sócios. Folha 1 e 2, s/d. 
19 Recorte Álbum 9 – Antônio Guerra. 
20 Recorte Álbum 9 – Antônio Guerra. 
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mil cruzeiros para a conclusão das obras (Estado de Minas, Belo Horizonte, 2 de agosto de 

1951)21. O Poder Municipal também contribuiu com a obra por meio da Lei n° 156, de 02 de 

janeiro de 1951, que concedeu um auxílio de Cr$10.000,00 (O Correio, 21 de janeiro de 

1951)22. O Clube Teatral por uma Lei Municipal também foi isento dos impostos sobre 

Indústrias, Profissões, Predial, e também teve como perdoadas todas as suas dívidas (Lei n° 

226, São João del-Rei, 22 de abril de 1952). 

O documento “Especificações e Orçamento para a construção do prédio de 

propriedade do Clube Teatral Artur Azevedo, Empresa Construtora Baccarini de acordo com 

a planta anexa ao processo” traz informações sobre o responsável técnico do projeto, o 

Engenheiro Luis Natali Baccarini, representante da construtora de mesmo sobrenome, as 

técnicas construtivas empregadas e as especificações de materiais (Especificações e 

orçamento para a construção do prédio de propriedade do Clube Teatral Artur Azevedo, 

Empresa Construtora Baccarini de acordo com a Planta anexa ao processo. São João del-Rei, 

17 de fevereiro de 1950. Processo n° 331, folhas 6 e 7, 1950). 

A concepção projetual do edifício segue os traços tipológicos do Art Déco. A fachada 

principal, direcionada para a Avenida General Osório, possui elementos decorativos 

geométricos e em seu centro uma volumetria que avança do corpo do edifício e apresenta uma 

marquise mais protuberante que marca a entrada principal. À direita pode ser observada uma 

maior elevação, que é a caixa cênica e as dependências superiores de seus urdimentos (Figura 

56). 

Figura 56 – Projeto de Fachada do Clube Teatral Artur Azevedo 

 

Fonte: Prefeitura de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor. 
 

O edifício foi pensado para um uso misto de apresentações de teatro e 

cinematográficas, configurando-se como um cineteatro.  

 
21  Recorte Álbum 9 – Antônio Guerra. 
22  Recorte Álbum 9 – Antônio Guerra. 
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O projeto do edifício (Figura 57) apresenta no térreo a sala de espera, plateia 

banheiros, bar, palco e fosso. No segundo pavimento, sobre a entrada principal, situava as 

salas do setor administrativo e, avançando sobre a plateia, um mezanino em cuja parte de trás 

ficava a cabine de projeção. O palco italiano apresenta uma estrutura tradicional com caixa 

cênica e fosso para orquestra. A tela de projeção, assim como no teatro municipal, era móvel e 

içada sobre trilhos para o alto da caixa cênica, viabilizando a dupla função do espaço. 

 

Figura 57 - Planta e Corte do Clube Teatral Artur Azevedo 

 

Fonte: Prefeitura de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

Em relação ao interior do edifício, foram encontradas, até o momento, algumas 

referências em jornais presente nos álbuns de Antônio Guerra. 

Em um periódico da época, foi informada a capacidade de lotação da casa para 2000 

lugares. Também informam que um dos artifícios para o tratamento acústico foi a adoção de 

revestimento em fibra e arredondamento das juntas. Mencionam o declive da plateia, das 

extremidades da sala para o centro, como forma de melhor visualização do palco e tela pelo 

espectador. Na iluminação, descrevem um sistema indireto, luz suave e com efeito decorativo. 

Outro detalhe que colocam é o fluxo de pessoas por portas laterais e ao fundo que, 

juntamente com a disposição dos corredores, protegem a sala das correntes de vento e 

permitem um esvaziamento rápido da edificação (Estado de Minas, 2 de agosto de 1951)23. A 

capacidade de espectadores mencionada neste periódico pode ser questionada, tendo em vista 

 
23  Recorte Álbum 9 – Antônio Guerra. 
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um estudo sobre a ergonomia das cadeiras utilizadas à época. Esta questão deve ser 

considerada em relação à capacidade de lotação de todos os edifícios abordados neste estudo. 

No entanto, demanda outras pesquisas.  

O anúncio da inauguração do edifício evoca a tradição das artes da cidade em meio ao 

progresso, reconhece as dificuldades para a construção, solicita o apoio financeiro da 

comunidade e exalta o edifício como um Monumento digno do Clube Teatral amador e do seu 

Ideal. 

 

Dia de Festa 

Helvécio de Assis Teixeira 

Hoje é dia de festa para São João del-Rei! 

Alí, no Tijuco, o Clube Teatral Artur Azevedo, umas das glórias culturais de 
nossa terra, inaugura, solenemente, o seu Cinema – o Cinema de São João, 
complemento do grande Teatro, com que a tradicional agremiação 
presenteará a “cidade das artes”. 
Magníficas, magestosas, imponentes, as linhas do prédio construído por 
Antônio Guerra, Marcondes Neves, José Viegas, Inácio Ferraz, Lauro 
Novais, e outras destacadas figuras do Artur Azevedo, com ajuda eficiente 
dos sanjoanenses de bôa vontade. 

Não é um Cine-Teatro para ao Artur Azevedo, para o tradicional Clube que 
tantas e tão imorredouras glórias deu a São João del-Rei, mas, uma casa de 
alta recreação para os sanjoanenses, amantes do Belo, do Harmonioso, do 
Saber! 

É um movimento soberbo, arrojado que bem define os mais puros ideiais, o 
mais acendrado amor, o mais devotado carinho e afeição dos homens que o 
idealizaram e construíram, enfrentando e levando de vencidos todos os 
obstáculos que lhes antepuseram ! 

Nem a crise dos tempos difíceis que atravessamos, nem os parcos recursos 
que possuíam, nem as barreiras de toda ordem que se levantaram, puderam 
demover êsses bravos audaciosos da arte de Talma na “cidade das artes”, 
porque um ideal nobre e patriótico, é como um pássaro, procura sempre as 
alturas, sempre o infinito, onde êle não pode se macular, e até onde as 
mesquinharias terrenas não podem chegar! 

Monumento digno do Artur Azevedo, das suas glórias, dos seus triunfos, 
seus louros de quase meia centena de século! Para templo de uma 
agremiação que se tornou um Monumento de Arte, só um Monumento pode 
ser erguido! 

O Ideal se renova sempre! O Ideal se retempera com os tempos que se 
perdem no voragem dos anos, porque é algo mais que os homens! 

Eis porque o Artur Azevedo venceu os tempos, os anos, quarenta e muitos, e 
hoje, se nos apresenta moço, jovem, cheio de vida, de vigor, de vitalidade! 

É porque é fruto do Ideal! E como testemunho de sua vitalidade, de sua 
juventude, hoje, inaugurará, com alegria nossa, o seu magestoso Cinema, 
que juntamente com o Teatro, novas conquistas dará a São João! 
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Corramos todos nós, hoje, ao Tijuco! Vamos contemplar o magestoso 
edifício, plantado à beira do Lendário Lenheiro, contando para aquelas águas 
que cantam as nossas tradições, o amor sanjoanense, a grandeza de seus 
ideiais e o arrojo e audácia de suas realizações! 

Levemos aos incansáveis trabalhadores do Bom Combate o nosso apôio 
moral e financeiro, o estímulo e o incentivo de nossa presença! 

Que dentro daquelas paredes novas glórias, novos triunfos conquiste o Artur 
Azevedo para grandeza de nossa terra! (Diário do Comércio, 13 de setembro 
de 1951, p.01) 

 

Em relação ao entorno, pode ser mencionado como impacto no edifício o recuo do cais 

do córrego do Lenheiro para urbanização da praça fronteira ao edifício. Esta obra foi apoiada 

por Guerra e membros do clube para a construção de um outro acesso ao edifício pela fachada 

lateral (Diário do Comércio, 16 de maio de 1951)24. A canalização do Córrego do Lenheiro 

ocorreu na década de 1960, desta forma possibilitando o projeto de uma nova fachada para o 

edifício do Clube Teatral Artur Azevedo. 

A Figura 58 apresenta um projeto para a nova fachada lateral do edifício, datado do 

ano de 1961, de autoria do Engenheiro e Construtor Luiz Natali Baccarini. Este projeto não 

foi executado, mas outra reformulação da fachada ocorreu, da qual até o momento não foi 

possível o acesso ao projeto, apenas fotografias (Figura 59). 

 

Figura 58 – Projeto de reforma e ampliação com reformulação da fachada lateral do Clube Teatral 
Artur Azevedo 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei - Reprodução de imagem do autor 
 

 
24  Recorte Álbum 9 – Antônio Guerra. 
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Figura 59 – Foto de modificações na fachada lateral do Clube Teatral Artur Azevedo 

 

Fonte: Acervo do Clube Teatral Artur Azevedo 
 

No ano de 1986, o Clube Teatral Artur Azevedo vende o edifício de sua sede para a 

Cerealista Santo Antônio LTDA, sediada na cidade de Barbacena (Registro Geral. Comarca 

de São João del-Rei. 24 de julho de 1986, Livro n° 2, CH, Folha 196, matrícula 15.352). 

A partir desta nova fase, o prédio foi espoliado tanto na parte interna como externa, 

restando do mesmo apenas fotos, relatos e documentações. Alguns elementos da fachada do 

edifício permanecem e revelam seus traços originais. 

Este processo de transformação das edificações se deve ao fato de que, a partir da 

década de 1960, a cultura construtiva se vincula à especulação imobiliária e contribui para a 

divisão da cidade entre a porção nova e a velha (DANGELO et. al., 2014). 

Atualmente, o Supermercado Sales ocupa o edifício (Figuras 60 e 61), sendo sua 

entrada pela fachada lateral voltada para a Ponte do Rosário. A fachada principal foi ignorada 

e suas entradas fechadas com alvenaria, as aberturas superiores também foram suprimidas e 

em algumas foram instalados alguns equipamentos, como ar condicionado. Nota-se também a 

ausência da elevação superior da caixa cênica, que foi retirada e o telhado que foi trocado. 
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Figura 60 – Foto da Fachada lateral direita do Supermercado Sales (Antiga Fachada principal do 
Clube Teatral Artur Azevedo)  

 

Fonte: Foto do autor (08/09/2019) 

 

Figura 61 – Foto da Entrada principal Supermercado Sales (Antiga Fachada lateral do Clube Teatral 
Artur Azevedo) 

 

Fonte: Foto do autor (08/09/2019) 

 

Embora não faça parte dos objetos de pesquisa aqui analisados, é importante 

mencionar que a mesma sociedade que manteve o Clube Teatral Artur Azevedo no bairro 

Tejuco também construiu e administrou, dos anos 1960 aos anos 1980, sua filial, o Cine 

Matosinhos (Figura 62), na Avenida Josué de Queiroz, bairro de Matosinhos (Figura 63). 
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Figura 62 – Fachada do Cine Matosinhos, Teatro Artur Azevedo 

 

Fonte: GUERRA. 1968, p.316 

 

Figura 63 – Planta de situação do Cine Matosinhos 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

O edifício foi projetado pela Empresa Construtora Baccarini, cujo engenheiro era Luiz 

Natalli Baccarini, o mesmo responsável pelo Clube Teatral Artur Azevedo, do bairro Tejuco. 

Na parte externa, o projeto não possui uma identidade de edifício de espetáculos, se 

configurando mais como um comercial, porém, mesmo assim, possuía internamente um 

programa que servia tanto às apresentações teatrais como cinematográficas, como pode ser 

observado em seu projeto arquitetônico (Figura 64). Além de um cineteatro, a fachada 

contava com duas dependências comerciais para lojas.  
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Figura 64 - Projeto Arquitetônico do Cineteatro Matosinhos 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São João del-Rei 
Reprodução de imagem do autor 

 

Este edifício também foi vendido na década de 1980, e seguiu assim como a sede do 

Clube Teatral Artur Azevedo, a lógica da especulação imobiliária e da falta de planejamento 

urbano, sendo também desfigurado, como pode ser observado na Figura 65. 

 

Figura 65 – Fachada atual do antigo Cine Matosinhos 

 

Fonte: Foto do autor (08/09/2019) 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, conclui-se que, embora a cidade avançasse pelos meandros da modernidade 

nesta primeira metade do século XX, e que o cinema tenha assumido um papel significativo 

neste processo, a mesma acabou por manter em sua urbanidade uma espécie de mosaico, que 

mesclou sua tradição às novas ideias modernas, condicionando a origem de uma cultura 

urbana diversificada e um patrimônio histórico e artístico muito rico em tipologias edilícias. 

A modernização da cidade de São João del-Rei instaura novas formas de relação com 

o tempo e o espaço, que remodelam a urbanidade local. O transporte ferroviário e o cinema 

permitem um intercâmbio mais rápido de pessoas e informações. De uma cidade orientada 

somente pelas tradições locais, passa a estar sujeita a uma rede informacional externa que 

modifica não somente os costumes, como também a plástica da cidade e as formas de 

apropriação da mesma. 

Em meio a essas transformações, é importante ressaltar o papel dos agentes sociais que 

orientam a modernização, juntamente com o poder público. 

O cinema foi recebido pela cidade como uma das formas de diversão moderna, a qual 

deveria, sob os preceitos sociais locais, conduzir à civilidade e à preservação dos valores 

religiosos e morais. 

Advindo da indústria cultural, uma das ramificações da produção industrial 

majoritariamente europeia e norte-americana, o cinema enquanto produção fílmica é 

introduzido na cidade, como em outras regiões, como um produto de consumo. Ao mesmo 

tempo em que se passa a vender o cinema, vende-se também o que é veiculado com o mesmo, 

como a ideia de civilização daqueles que os produzem, bem como seus costumes e o incentivo 

à aquisição de bens e serviços. Desta forma, o cinema introduz na cidade uma diversidade 

cultural que passa a manter relações com a tradição local. Neste momento, a sociedade 

concebida aos moldes do barroco passa também a partilhar das formas de vida e modas das 

grandes estrelas dos estúdios de Hollywood. Estes mesmos estúdios, não se contentando em 

apenas produzir os filmes, criam uma nova forma arquitetônica para que estes fossem 

colocados em um altar de glória. 

Os templos da sétima arte incialmente se instalam em locais improvisados e nos 

teatros, estes últimos aos poucos vão sendo remodelados para cineteatros, até que se comece a 

pensar em um espaço específico, os cinemas. Enfim, o cinema edifício ganha uma forma 

própria. 
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Como foi apresentado nesta pesquisa, São João del-Rei vivenciou primeiramente a 

experiência do cinema ambulante, aos improvisados em sobrados, passando a sua instalação 

no Teatro Municipal, mudando totalmente sua configuração até se instalar em edifícios com 

um programa construtivo específico para suas finalidades funcionais. 

As permanências arquitetônicas deste processo de inserção de São João del-Rei na 

industrial cultural do cinema são o Teatro Municipal, o Cine Glória (ambos edifícios 

públicos) e o Clube Teatral Artur Azevedo ou Cinema Artur Azevedo. Destes edifícios o 

Teatro Municipal ainda sedia as funções de teatro e o Cine Glória as de cinema. O Clube 

Teatral Artur Azevedo, embora tenha se perdido enquanto espaço cultural, pois, após sua 

venda, o espaço interno foi totalmente remodelado para servir a uma rede de supermercados, 

ainda exibe elementos externos que são testemunhos históricos das atividades do tradicional 

clube teatral que concebeu o edifício e de sua trajetória enquanto espaço múltiplo como teatro 

e cinema. 

Estas produções arquitetônicas são aqui entendidas como arte viva, constituinte da 

urbanidade local, sendo, portanto, dignas de serem preservadas enquanto patrimônio cultural. 

Cabe também, quando possível, a manutenção das atividades que lhes conferem sentidos. 

Não se pretende com este trabalho analisar formas de preservação e gestão destes 

patrimônios e equipamentos de cultura, mas afirmar a importância e funções dos mesmos para 

a cidade, uma vez que remetem à história e memoria locais e são documentos construtivos de 

uma época.  

Pensar estes edifícios de forma sustentável é como afirma Choay (1999), não reduzi-

los a uma alegoria do passado, mas atualizá-los, viabilizando sua articulação com a 

urbanidade. Para que o patrimônio histórico permaneça vivo diante da torrente arrasadora da 

especulação imobiliária, além do seu inventário e tombamento, é necessário o pertencimento e 

apropriação do mesmo pela população, por meio de estratégias como a educação patrimonial 

e políticas públicas de cultura. 

O trabalho prático de registro digital dos documentos projetuais dos edifícios aqui 

analisados consiste em uma forma de manutenção deste patrimônio documental de suma 

importância. Outra questão que deve ser relatada é o ineditismo do registro digital e citação 

destas fontes projetuais, sendo que as mesmas sequer são mencionadas nos processos tanto de 

tombamento do Teatro Municipal, de inventário do Cine Glória e de laudos de reforma do 

Clube Teatral Artur Azevedo (Supermercado Sales). Desta forma, este processo de 

digitalização e disponibilização pública dos referidos documentos se relaciona diretamente 

com a linha nº 2 do PIPAUS (Processo de Difusão: Popularização, Educação e 
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Aplicabilidade), pois visa a popularização desta documentação por meio de um acesso mais 

prático, fomenta novas pesquisas e possibilita um maior conhecimento das origens destas 

edificações, de modo a manter sua originalidade enquanto patrimônios culturais e 

equipamentos de cultura. 
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Anexo n° 1 
Proposta de Projeto de reforma do Teatro Municipal. 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci 
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Anexo n° 2 
Detalhamento dos vitrais para as bandeiras das portas do Teatro Municipal. 

 

Fonte: Imagem digital do acervo de Cláudio José Guilarduci 


