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RESUMO 
 
 
A finalidade desse trabalho é estudar o cinema e o imaginário popular na cidade de Teixeira 
de Freitas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 através das primeiras salas de cinemas e suas 
exibições. A fim de saber como a sétima arte contribuiu para as transformações e crescimento 
do município de Teixeira de Freitas e assim traçar um perfil dos hábitos culturais e do 
pensamento da época. A pesquisa será realizada a partir de entrevistas com moradores do 
período determinado e antigos funcionários e proprietários. Relatando a rotina social na 
cidade nos períodos citados, apresentando o perfil e o imaginário através destes. A escolha 
desses critérios se deu a partir do pressuposto de que a história oral tem muito a ser explorado 
para que assim se possa conhecer mais das décadas 70 e 80, período onde o então distrito e 
povoado experimentou grandes transformações até tornar - se município. Quais foram os 
impactos e influências culturais trazidas pelas telas a este universo sociocultural. 
 
Palavras Chaves: Cinema e imaginário popular, Influências culturais, História e sociedade. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
A 13 de fevereiro de 1895, os Lumiére patenteiam um aparelho destinado à obtenção e 

verificação de experiências cromatográficas o Cinematógrafo. A primeira sessão 

cinematográfica ocorreu em 22 de março de 1895, nove meses depois em 28 de dezembro de 

1895, os Lumiére exibem seu segundo filme, A chegada do trem (1895) pronto, estava 

inaugurado o primeiro cinema do mundo. No Brasil o cinema tomou formas profissionais 

durante a década de 20, com o cinema mudo onde eram feitas produções que disputavam, sem 

muita sorte, bilheteria com os filmes estrangeiros, principalmente com filmes americanos.  

 

Durante a década de 30 do século XX o cinema evoluiu com a chegada do som, e passou a ter 

a forma que conhecemos hoje. Foi neste período que os governos passaram a ter um olhar 

diferente sobre o cinema, vendo possibilidades de controle através desta forma de arte, no 

Brasil com a consolidação do Estado Novo foi criado o INCE (Instituto Nacional do Cinema 

Educativo), totalmente controlado pelo estado. 

 

 Este modelo de cinema foi usado também durante todo o processo de ditadura militar, mas é 

claro que entre esses filmes existiam aquelas obras que iam na contra mão do discurso 

modernista brasileiro, os filmes de baixo orçamento como os produzidos na boca de lixo, e os 

de Mazzaropi, indo contra a “concepção oficialiesca da cultura brasileira” (MORETTIN, 

2003, p.174). 

 

É neste contexto do país que nos perguntamos que influências o cinema exercia nas micros - 

regiões do Brasil? Com esta pesquisa pretendemos focar o cenário de Teixeira de Freitas no 

extremo sul da Bahia para entender o papel exercido pelo cinema na formação do pequeno 

povoado em cidade. Buscaremos discorrer como o Cine Elizabete, o primeiro da cidade, se 

tornou o centro de lazer e entretenimento. 

 

Objetivamos também analisar como o cinema contribuiu para as transformações culturais do 

município, que impactos filmes tidos como polêmicos e pioneiros causaram na mentalidade 

social da época? Quem era seus freqüentadores? Qual filme atraia mais o público? Era 

acessível ou não? Quais as outras opções de lazer? Filme religioso atraia público? Que reflexo 

da censura foi percebido?  

 



Buscaremos neste trabalho fazer uma análise não apenas dos freqüentadores mais também de 

aspectos estéticos e políticos de filmes exibidos. Assim também vamos abordar a década de 

1980 sob a ótica do funcionamento do segundo cinema de rua da cidade, o Cine Brasil e o 

marginal Cine Horizonte, o que melhor representou o cinema Boca do Lixo. Buscaremos aqui 

saber, como se comportou os freqüentadores diante da liberação da censura nos anos 80? O 

que era proibido e permitido no escurinho do cinema? O cinema Boca do Lixo foi reflexo do 

período de decadência dos cinemas populares? 

 

Para tanto buscaremos analisar fontes orais, teóricas, publicações, entrevistas e artigos que se 

propõem a entender e explicar o fenômeno da cumplicidade homem imagem. Podemos 

afirmar que esta relação é tão antiga quanto o próprio cinema, como vemos em um artigo 

intitulado Le Cinema Et i’histoire: um documento de 1898, publicado na revista Cultures, 

autoria de Boleslas Matuszewski que afirmava ser: “consciente do que era história, sensível 

ao que poderia ser o cinema (...) analisando as relações mútuas destas duas formas de 

expressão”.   

 

Entretanto não se reduz a isso, em 1929 os historiadores March Bloch e Lucien Febre 

fundaram na França, o movimento historiográfico conhecido como a Escola dos Annales que 

segundo Hebe Castro: 

A referência ao movimento dos Annales se faz necessária por ter-se tornado 
o marco, real ou simbólico, de constituição de uma nova história em 
oposição às abordagens ditas rankianas, predominantes entre os historiadores 
profissionais até a primeira metade do século. Ainda hoje, a expressão 
“história social” é freqüentemente utilizada como forma de demarcar o 
espaço desta outra postura historiográfica frente à historiografia tradicional 
(CASTRO, 1997, p.45). 

 

A partir deste movimento, as discussões sobre história e fontes historiográficas ampliam-se. 

Se antes, na historiografia tradicional, a idéia do documento escrito era a forma primária de 

pesquisa, agora se abria a exploração de outras fontes, confrontando a história factual das 

idéias dos heróis, dos vencedores, derrotados e maniqueístas.    

 
Num período da historiografia quando a máxima seguida era “a historia faz-
se com textos”, aquela posição não teve maior impacto. No entanto, 
imbuídos deste caráter generalizador dos testemunhos, Marc Bloch e Lucien 
Febvre, os fundadores dos Annales, conclamaram em 1929 os historiadores a 
saírem dos seus gabinetes e farejarem, tal como o ogre da lenda, “a carne 
humana” em qualquer lugar onde pudesse ser encontrada por quaisquer 
meios (...) De la para ca, tanto a noção de documento quanto a de texto 
continuaram a ampliar-se. Agora, todos os vestígios do passado são 



considerados matéria para o historiador. Desta forma, novos textos, tais 
como a pintura, o cinema, a fotografia etc., foram incluídos no elenco de 
fontes dignas de fazer parte da historia e passiveis de leitura por parte do 
historiador. (FLAMARION, 1997, p.568-69) 

 

Foi cedendo espaço à história cultural que buscava ter como objeto de análise não só o 

homem enquanto figura central, mas o seu contexto social e suas múltiplas realidades. Para 

tanto o estudo de fontes diversas foi sendo incorporado ao fazer histórico, não só com 

documentos oficiais, mas também com pequenos registros, particulares ou públicos. Neste 

sentido afirma Hebe de Castro: 

 

Do ponto de vista metodológico, a história social, nas décadas de 1960 e 
1970, esteve fortemente marcada, como de resto toda a historiografia, por 
uma crescente sofisticação de métodos quantitativos para a análise das fontes 
históricas. No Congresso de Ciências Históricas de Roma, em 1955, sob o 
comando de Ernest Labrousse, lançaram-se as bases para uma historia social 
de base quantitativa, que frutificaria na França nas décadas de 1960 e 1970. 
Com base em fontes eleitorais, fiscais, demográficas e principalmente 
cartorárias e judiciais (contratos de casamento, testamentos, inventários post-
mortem e outras), proliferaram os estudos sobre estratificação sócio-
profissional, estratégias matrimoniais, alianças sociais, mobilidade 
geográfica e social. (CASTRO, 1997, p.49). 

 
No Brasil encontramos no historiador José Honório Rodrigues, em um livro publicado em 

1952, reflexões acerca das possibilidades que o cinema oferece para a pesquisa histórica. A 

partir dos anos 70 na França, o cinema é elevado á categoria de “novo objeto”. É 

definitivamente incorporado ao fazer histórico, procura integrar a dimensão imagética 

(MORETTIN, 2003, p.12). 

 

A partir da leitura do artigo, Cinema como fonte histórica ,na obra de Marc Ferro de Eduardo 

Victorino Morettin percebe-se que o historiador francês Marc Ferro foi o grande responsável 

pela incorporação do cinema fonte-objeto de pesquisa, contribuindo para a chamada história 

nova. Sendo assim afirma “a importância na relação cinema história constituindo-se leitura 

obrigatória para qualquer pessoa interessada no assunto”. (MORETTIN, 2003, p.12). 

 

Neste sentido buscaremos o material bibliográfico do historiador Marc Ferro, que apresentou 

ao mundo cientifico a relação do imaginário humano com a história através do cinema, em 

sua obra mais conhecida: Filme uma contra-análise da história? Que destaca: ”O filme é um 

produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são só cinematográficas: trata - se de 

um testemunho” (FERRO, 1992, p.87). 



 O material bibliográfico de Ismail Xavier, a antologia sobre A experiência do Cinema, que 

reproduz três capítulos do livro de Hugo Musterber,The Film:a psychological study, pioneiro 

em abordar, a atenção, a memória e a imaginação, as emoções no ato de ver o filme, que 

define como “um jogo”, uma disputa intelectual entre platéia e filme, classificando o público 

como um elemento não passivo, “alguém que usa suas faculdades mentais para participar 

ativamente do jogo, dos desafios provocados pela montagem, som e pela atenção 

involuntária,”. (XAVIER, 1983, p.20). 

 

A reação da platéia durante a exibição do filme O Exorcista (1973) no Cine Brasil, nos mostra 

o quanto a disputa entre platéia e imagem ocorre, onde a platéia se rendeu ao medo e ao 

mesmo tempo reagiu com sarcasmo, como observado na matéria da jornalista e crítica de 

cinema Isabela Boscov em 2001 em razão do relançamento do filme nos cinemas, “No Brasil, 

em 1974, o fenômeno se repetiu, embora parte do público reagisse com risadas e apupos. 

Naquela época, contudo, violência, sensacionalismo e vômito verde não eram artigos tão 

corriqueiros no cinema quanto agora, o que explica em parte essa reação extrema ao filme do 

diretor William Friedkin” (VEJA, 2001,edição,1689). 

 

Para Ismail Xavier, conforme pensa Musterber, “tudo o que mexe com os instintos naturais, 

tudo o que provoca esperança, medo, entusiasmo, indignação, ou qualquer outra emoção forte 

assume o controle da atenção.” (MORETTIN, 2003, p.13). 

 

Para entender o lugar e a influência que tem o cinema no imaginário popular da cidade de 

Teixeira de Freitas de1960, 1970 e 1980, é preciso visitar a história do lugar, e obras que se 

ocuparam em classificar a relação existente entre a história e o cinema como a “monografia-

reportagem” do banco do nordeste, que brinda a comunidade de um dos mais novos 

municípios baianos com uma produção rica em entrevistas a pioneiros moradores, além de um 

rico documentário fotográfico da cidade no ano de 1984. Além dos depoimentos de pessoas 

que viram e a fizeram crescer “no meio da floresta a próspera povoação” (Banco do Nordeste, 

1985).  

 

Alem do material bibliográfico, destacam entrevistas feitas com freqüentadores, ex-

funcionários, proprietários e moradores que vivenciaram experiências na época, como o 

senhor José Militão Guerra, proprietário do primeiro cinema, que gentilmente compartilhou 

uma tarde de recordações agradáveis sobre “a novidade atrativa” da época, o senhor 



Landoaldo Gonçalves Ledo, o Landi, que nos mostrou um pouco do cenário do cinema Boca 

do Lixo no município e de seu estilo de trabalho e o Senhor Jovelino da Costa Rodrigues, que 

gerenciou a mais moderna sala de cinema da cidade.  

 

Durante as entrevistas os proprietários e os freqüentadores recordam com saudade dos 

cinemas populares de rua, porém nem tudo. Em relação ao Cine Horizonte, por exemplo, foi 

possível notar silêncios seletivos, ora conscientes ora inconscientes.  “a seletividade e o 

esquecimento estão presentes no processo da memória” (FREITAS, 2002, p.61). 

 

Assim, pretende - se possibilitar ao leitor uma melhor compreensão do mundo e uma maior 

apropriação da realidade contextual, do universo sociocultural na qual o cinema está 

envolvido. Neste sentido é que convém estudar o cinema e suas articulações que culminaram 

na formação de uma nova mentalidade social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. O SURGIMENTO DO CINEMA: UM CONFLITO COM IMAGENS?  

 

Visitando a história de diferentes culturas do planeta, da para reconhecer em suas marcas a 

busca pela experiência de imagem, estas encontram-se esculpidas em cavernas remotas, nas 

pirâmides do Egito, nos murais da cultura Maia, na cosmologia grega, no mito dos celtas, e no 

livro sagrado dos judeus. 

 

A busca por um olhar sobre o próprio ser se compara á busca pela razão da própria existência. 

Sem a imaginação não haveria imagem, sem imagem não haveria imaginação. O termo 

“imagem” segundo a etimologia grega, imagine, é o ato de criar imagem interior, figuras estas 

que nascidas da imensidão da criação humana, transcendem limitações abissais para ganhar 

formas, sendo esculpidas em pedras e paredes. 

 

Os maias, milênios antes de cristo, já contavam sua história através de pinturas e murais, 

registro histórico de sua passagem pela terra. O desejo de dominar a imagem esta presente na 

cultura celta com as bruxas e seus caldeirões com a visão além do alcance. Onde floresceu 

cultura sempre houve um encantamento com a questão da imagem.  

 

A busca pelo reflexo, em movimento ou não, antecede a chegada do cinema. Nos primórdios 

das aglomerações urbanas já havia tentativas de se cunhar em bronze algo que se assemelhava 

ao espelho, a primeira tecnologia criada para se conter imagem e reproduzir movimento, foi à 

primeira experiência conhecida que proporcionou ao homem buscar a representação de sua 

imagem e confrontar-se com ela.  

 

Na análise feita por Jean Chevalier, em sua obra Dicionário de Símbolos, o espelho ganhou 

significados diversos no encontro com culturas variadas. Para a cultura nipônica, por 

exemplo, o objeto era sinônimo de verdade refletida, para as culturas Indo - budista o espelho 

era utilizado para julgamentos sendo conhecido como o “espelho do carma”, evidenciando 

uma relação de conflito movido pela magia divinatória, capaz de dar aos degenerados “a 

palavra de Deus”. 

 

Na visão dos tibetanos, segundo o dicionário de Chevalier, o segredo supremo repousava no 

grande espelho budista, para os monges a imagem projetada não era senão o vácuo da alma. A 

preocupação com a imagem refletida do homem também perpetuou outras crenças, como a do 



espelho da alma, que chegou aos dias atuais graças às obras de Platão, que se ocupou junto a 

outros pensadores, tais como Gregório de Nissa, e Plotino em filosofar sobre a razão da alma 

enquanto espelho. 

O espelho não tem como única função refletir uma imagem; tornando-se a 
alma um espelho perfeito, ela participa da imagem e, através dessa 
participação, passa por uma transformação.Existe, portanto uma 
configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que o contempla. A 
alma termina por participar da própria beleza á qual ela se abre. 
(CHAVALIER, 1982 p 396). 

 

O místico e a sedução da imagem evidenciam-se quando, afirma Gregório, o homem não 

encarava sua imagem como “um simples reflexo”. Dependendo de fatores como lugar e 

cultura, este encontro, do homem e sua imagem, poderia ser de ódio ou de amor graças às 

concepções de beleza da época e a idealização do que se julgava ser modelo. As religiões 

sempre fizeram uso da mística em torno da imagem, para a cultura cristã e hebraica o homem 

se aproximava de Deus pela sua imagem e semelhança, o encontro então se dava entre o 

criador e a criatura. 

 

Na Grécia antiga, narra a mitologia, que um jovem vaidoso de nome Narciso, se apaixonou 

pela própria imagem. A lenda do belo que desprezava o amor chegou até os dias modernos 

puxado por duas carruagens de narrativas diferentes. Na versão de Ovídio os adivinhos 

traçaram longas primaveras á criança recém nascida, Narciso, mas a mesma só gozaria destas 

estações se não olhasse para si mesma. Agradável aos olhos alheios, atraindo inúmeras 

pretendentes e amores diversos na idade adulta, se manteve indiferente às suscitações do 

amor. 

 

A ninfa Eco apaixonada por Narciso cometeu suicídio, retirando-se na solidão, onde definhou 

até a morte, julgado culpado por suas adoradoras foi condenado por Némesis, que o fez se 

debruçar sobre uma fonte para matar sua repentina sede. Ai Narciso viu a imagem proibida de 

seu rosto, contemplou sua beleza fascinante e proibida. Segundo Pierre Grimal “A partir de 

então, torna-se insensível a tudo o que o rodeia, debruça-se sobre a sua imagem e deixa-se 

morrer. (GRIMAL, 1999, p.175). 

 

No mito há de se destacar dois elementos chaves, que abrirá ao longo do capitulo as portas 

para a compreensão das imagens. Primeiro o elemento água como meio universal de 

reprodução de imagens, meio inevitável, pois está intimamente ligado ao fator sede, a 



necessidade leva o homem a relação com o seu reflexo, como já percebeu se confunde o 

elemento água com o espelho, que em outras culturas também servia como espaço de 

adivinhações e “interrogação dos espíritos, sua resposta ás questões colocadas se inscreve por 

reflexos” (CHAVALIER,1982 p.395). 

 

A segunda narrativa que abre a porta da relação contemplação e orientação, é a análise 

filosófica e psíquica onde nitidamente Narciso ao contemplar o belo não quer mais domar-se 

enquanto fera, não admira mais a sua volta toda a realidade possível, ele se encanta pela sua 

imagem e passa a ser escravo dela. A tentação de achar feio o que não é espelho, muda sua 

relação com o mundo, ele não viveria mais além do alcance de sua visão. Segundo o 

dicionário dos símbolos de Chavalier, citando os filósofos L. Lavelle, G.Bachelard; 

 

A água serve de espelho, mas um espelho aberto sobre as profundezas do eu: 
o reflexo do eu, que ai se mira, trai uma tendência á idealização. Diante da 
água que reflete sua imagem, Narciso sente que ela não está acabada, que é 
preciso terminá-la. Os espelhos de vidro, na luz brilhante do quarto, 
fornecem uma imagem estável demais. Tornam-se vivos e naturais, quando 
se assemelham a uma água natural e viva quando a imaginação novamente 
naturalizada é capaz de participar dos espetáculos da fonte e do rio. 
(CHEVALIER apud BACE, 1982 p. 630). 

 
 
Narciso para esta leitura não se contenta apenas com a sua imagem, e sim com a possibilidade 

de se integrar ao meio natural universal, não é sua imagem separada do seu contexto, é um 

reflexo não apenas seu mais também do mundo que o seduz e o adormece. Joachim Gasquet, 

e G. Bachelard o define como um ser “cósmico” animado com as possibilidades do ser; “o 

mundo é um imenso Narciso empenhado em se pensar. Onde se pensaria ele melhor senão nas 

suas imagens? No Cristal das fontes, um gesto perturba as imagens, o repouso as restitui. O 

mundo refletido é a conquista da alma” (CHAVALIER apud BAGE,1982 p.630). 

 

Nos passos da historia até encontrar a era da imagem o homem aprende a olhar o mundo com 

os olhos menos narcisistas, porém se volta para o espelho das imagens luminosas em 

movimento, o cinema, maravilha que moveu homens e mulheres na direção de um novo estilo 

de vida, ditado pelas imagens e percepções. O cinema tornou iguais os diferentes explorados. 

Como se deu à domesticação do homem pelo meio urbano se explicará adiante com a chegada 

do cinema e o contexto de mudança propício a isto no mundo industrializado das revoluções.  

 



1.1 AS IMAGENS GANHAM MOVIMENTO 

 

A relação homem imagem sempre foi de domínio, por isso é natural pensar que também o 

homem quis lhe proporcionar movimentos. Dar mobilidade aos desenhos foi o primeiro passo 

para dividir com toda a humanidade imagens em comum. “Os precursores remotos foram os 

chineses (120 a. C) com os jogos de sombras, a câmara escura de Leonardo Da Vinci (séc. 

XV) e, derivada dela, a lanterna mágica de Athanasius Kirchner (XVIII), ancestral do projetor 

de Slides”. (Almanaque Abril, 1981, p.132). 

 

Estes são conhecidos como os pioneiros do jogo com as imagens, brincar com luzes, sombras 

e quadros foi uma previa do que mais tarde seria aperfeiçoado como o cinematografo. Em 

1826 Joseph-Nicé Phore Niépce juntou a sombra e a luz em uma essência para uma forma 

permanente, “uma placa de pelter e substancias químicas sensíveis à luz”, (VEJA, 1999.p.89). 

A imagem ganhou pernas, agora poderia ser registrada e carregada à mão, compartilhada. Um 

acontecimento registrado poderia estampar jornais, revistas. 

 

A possibilidade de mostrar uma pessoa e paisagem tal como é a milhas de distância deu ao 

homem o direito de confrontar sua própria imaginação. O que pensava era semelhante ao que 

via? Paisagens que até então só podiam ser descritas, desenhadas e representadas agora eram 

vistas como na realidade, a fotografia mudou a visão do mundo. 

 

O impacto cultural da fotográfia sobre os últimos cento e cinqüenta anos, 
tanto em si mesma, quanto na forma da imagem visual em  movimento a que 
ela deu origem, tem sido imenso, alterando completamente o ambiente 
visual e os meios de troca de informação de uma grande parte de população 
do globo. A fotografia transformou sutil, radical e diretamente a disciplina 
da história da arte e a prática de todos os membros da tríade acima definida, 
não importando se seus objetos de preocupação foram criados antes ou 
depois de sua invenção. Quase todos fazem uso diário da fotografia, seja 
como ilustrações, auxílios à memória ou como substitutos de objetos 
descritos através dela. (BURKE, 1992, p.241). 

 

A fotografia da ao homem a idéia que sua imagem fixada no papel o tornaria eterno para  as 

futuras gerações. Em contra partida as gerações do presente podem lançar um olhar sobre o 

seu passado, conhecendo como nunca antes fora possível, sem o registro fotográfico, hábitos 

e costumes só possível com a fotografia. 

 
 



Concebida como monumento, a fotografia impõe ao historiador uma 
avaliação que ultrapasse o âmbito descritivo. Neste caso, ela é agente do 
processo de criação de uma memória que deve promover tanto a legitimação 
de uma determinada escolha quanto, por outro lado, o esquecimento de todas 
as outras. Neste sentido, a produção da mensagem fotográfica está atrelada 
ao controle dos meios técnicos de produção cultural que, até por volta da 
década de 1950, ainda era privilégio quase exclusivo de setores da classe 
dominante. (CARDOSO; MAUAD, 1997, p. 407).  

 

Assim sabe-se que a fotografia, não é uma verdade é uma mentira a ser encarada, para 

mostrar seus aspectos alem do simples registro. É de se destacar que a fotografia até épocas 

recentes constituía uma tecnologia de apropriação burguesa, mesmo com a chegada do 

cinema um avança tecnológico de registro de imagens a fotografia continua ser um meio que 

encanta e provoca. Logo se juntou ao cinema, por meio de cartazes, provocando censuras e 

olhares, como ocorreu em Teixeira de Freitas e com o cartaz do filme A Dama da Lotação 

(1973). 

 

Em 1895, os irmãos Lumiére patenteiam o Cinematógrafo, aperfeiçoado do Kinetoscope de 

Thomas Edison que já permitia a uma pessoa visualizar filmetes. Mais os irmãos Lumiére 

trabalhavam com a fixa idéia de projetar imagem em movimento, em 28 de dezembro de 1895 

eles projetaram cerca de dez filmes, dentre os quais o mais conhecido, Chegada do trem à 

Cidade (L'arrivée à la Ciotat, 1895) Nascia o evento primordial da era visual, surgiu o meio 

pelo quais pessoas de diferentes partes do mundo poderiam contemplar, compartilhar e 

memorizar imagens, histórias, idéias, realidades e culturas diferentes.  

 

A distância não era problema, assim como a lua que refletia feito um espelho 
à luz distante do sol, a tela do cinema projetava a imagem contida a 
distancias de outros lugares. Tem que se ressaltar que o cinema não surgiu 
por um acaso qualquer, foi fruto das transformações que durante seu 
“desdobramento em direção ao final do século XX, foram se tornando mais 
acelerado, intenso e dramático” (SEVCENKO, 2007, p 57). 

 

Segundo Nicolau Servcenko na obra A corrida para o século XXI, no loop da montanha – 

russa, a era da eletricidade, dos transportes, da cultura de massa, proporcionou ao mundo 

industrializado transformar-se em conjunto de aglomerados, estas aglomerações de 

trabalhadores lhes permitiram também maior mobilização para conquistas políticas. Este novo 

jardim Elisio envolveu o homem em um ritmo diferente, onde quem não devorava seria 

devorado pela nova paisagem cercada de imagens e estímulos, os olhos eram diariamente 

bombardeados por anúncios, signos e códigos nunca antes presenciado com tamanha 



intensidade, a sociedade estava a cada dia mais visual e a imagem tornou-se uma nova arma 

de dominação. 

 

A primeira exibição de cinema ocorreu em Paris em 28 de dezembro de 1895, com filmes que 

na verdade eram pequenas gravações do cotidiano como A Chegada do Trem e A Saída dos 

Operários, assustavam platéias com registros reais do dia-a-dia. Logo a massa trabalhadora 

advinda do campo, depositada em cortiços apertados em cidades como Londres e Paris, 

encantaram-se com o magnífico lazer barato, a exibir um cabedal de cenas comum a ela e a 

todos do universo operário. O espelho perdeu o status de antes, agora na humilde tela era 

possível não só observar um reflexo, mais algo bem próximo do real, tão próximo que a 

chegada do trem na tela fez com que o público se esquivasse da imagem como se a mesma 

fosse pular a extensão retangular branca.  

 

Quando essa forma de entretenimento surgiu eram destinadas 
especificamente ás classes trabalhadoras: as pessoas mais abastadas as 
consideravam formas grosseiras, vulgares, coletivas e estúpidas de diversão, 
apropriadas apenas para crianças sem aceso á educação e para criaturas 
ignorantes em geral, sem condições de usufruir as belas artes (SEVCENKO, 
2007, p. 59). 

 

As classes populares foram por muito tempo os consumidores das pequenas obras 

cinematográficas, novidade que ofertava ao mundo experiências inéditas. Assim o cinema 

funcionava como um lazer cata níquel que já habituava os explorados habitantes do éden 

moderno a viver sob o domínio da nova arma de dominação. A identificação com os 

pequenos filmes foi tamanha, que as classes “abastadas” no dizer de Sevcenko, não se 

identificaram de imediato com o mundo reproduzido, preferindo o glamour das casas de 

espetáculos, onde se podia escolher entre o teatro e a ópera.  

 

 Observando os primeiros títulos percebe-se que inicialmente buscaram focar a classe 

trabalhadora em ações coletivas, as imagens acharam correspondente na massa. A sociedade 

de aspirações burguesa e narcisista enfim encontrava seu reflexo e como no mito adormeceu 

sobre ela. No filme a saída dos operários da fabrica (França 1895) a câmera posta na frente do 

portão principal de uma fabrica, registra a saída dos operários no silêncio do cinema mudo e o 

frescor de um dia ensolarado. Não há cortes, por traz do portão extremamente aberto nota-se 

um telhado que se estende da entrada ao final, da fábrica aonde saem homens e mulheres 



trajados como era comum na época, ou seja, com roupas pesadas, mulheres como duquesas e 

homens como cavaleiros. 

 

 Em um pequeno portão à esquerda do vídeo saem pessoas diversas, a multidão lembra 

estudantes a deixar a escola, com algazarras e risos, com direito a bicicletas velozes e alguns 

sorrisos, após a saída dos operários uma carroça segue pelo portão afora, uma criança passa 

correndo tentando saltar até as estrelas, um cachorro late de um lado para o outro a esperar o 

seu dono, bicicletas se desviam entre a multidão em uma correnteza sem fim. 

 

Na porta lateral, à esquerda, aparece algo que se parece com um carrinho de bebê, minutos 

depois pela mesma saída, surge uma mulher com uma criança no colo. O cachorro aparece 

novamente, desta vez de dentro, a perseguir um homem e um garoto posto em uma bicicleta 

inclinado como uma arvore ao vento. Segue, o sai e sai de pessoas encerrado com o fechar do 

portão. Cenas corriqueiras como esta desafiaram mentes, surpreendeu olhares, anestesiou o 

homem e a mulher para o que girava a sua volta. 

 

Os homens destes dias não podiam se isolar, tudo a sua volta se transformava, os modernos 

meios de comunicação avançavam como um cavalo em campo aberto, o cinema procurou 

fugir do senso comum para combater a solidão operaria, refletindo o estilo de vida burguês, 

patamar a ser alcançado pelo trabalhador incansável, e o futuro galopante em que navegava o 

mundo. O cinema, por nascimento europeu, foi ganhando tons e novas roupagens técnicas de 

montagem, e histórias bem elaboradas, fazendo com que o passatempo, antes rápido e 

simples, agora ocupasse mais e mais o tempo dos seus freqüentadores, com pequenas 

comédias cotidianas.  

 

Após dois anos da primeira exibição, Georges Méliès, com experiência em espetáculos como 

de ilusionismo percebeu o potencial do novo meio e investiu em produções diferenciadas. O 

cinema deixou de ser uma simples captura de imagem para ser melhor elaborado, as obras 

segundo análise de Alfredo Sternheim “Passaram a contar com  roteiro, cenografia, 

interpretações e até efeitos.Enfim, nascia o cinema propriamente dito – mais racional, de 

buscas temáticas e estilísticas, coerente com a cultura da França.”(STERNHEIM, 2009, p.25). 

 

A comédia que reinava nos primeiros anos com cenas cotidianas, agora ganhava parceiros 

como o cine-jornal e a ficção científica, e os filmes d’art, filmes que contavam histórias 



famosas da literatura e reconstituíam acontecimentos históricos. O cinema francês então 

imperou no mundo das diversões luminosas, em um estilo racional e próximo do real “com as 

bases na espontaneidade e no racionalismo” (STERNHEIM, 2009, p.25). 

Obedecendo a estes princípios, espontaneidade e racionalismo, o cinema deu ao mundo a 

possibilidade máxima à ilusão, a ficção científica. A imagem até então de cotidiano assumia 

agora o papel das clarividências futuras, a Viagem a Lua (1902), colocando sobre o espelho 

de fumaças pela primeira vez um futuro glorioso de conquistas desejadas pela sociedade 

futurista. O cinema então encontra a magia e a oferece em pequenas porções de ilusões a 

sociedade do novo tempo.  

 

Data a partir do lançamento do filme, Viagem à Lua (1902), o inicio do confronto direto entre 

a nova imagem refletida e o homem dominado ideologicamente. O cinema que até então 

exibia trechos conexos da realidade, agora apresentava talvez aquilo que se constituiria, filão 

dos próximos anos, um pontapé ao habito de entreter, a própria concepção do filme fez com 

que técnicas e regras modificassem, o modo de fazer cinema. Agora com 14 minutos, dois a 

mais que o normal para um filme do início do século XIX, A viagem à lua como expressa o 

título convidava o homem à possibilidade de uma nova experiência. 

 

O confronto então se inicia, o público teria que ser domado com seqüências e cortes cada vez 

mais rápidos, cenas mais longas e inteligentes, com o pé no cotidiano e na dura vida dos seus 

freqüentadores, o que começou como simples passa tempo de poucos minutos, 06 para ser 

exato, galopava rumo à barreira dos 60 minutos a cada filme a intenção era roubar a atenção. 

O homem enquanto público sempre busca sua imagem, mais não se rendia assim tão 

facilmente ao que assistia.  

 

A câmera passiva que só registrava em planos únicos começava a se movimentar com mais 

vigor, expondo os fatos de uma cena nos mais diversos ângulos possíveis, do alto, da janela, 

de perto e de longe, nessa época a saída da fábrica não seria mais registrado como fora antes, 

seria vista por ângulos internos, de dentro para fora, do alto com foco nas expressões do 

operário, enfim o fato seria mostrado através de múltiplas possibilidades. 

 

 O publico não ficaria mais só a contemplar a saída da fábrica, mas a juntar todas as cenas e 

formar seu mosaico de verdades, este confronto intensificado tinha por traz algo maior, que 

nasceu com o cinema industrial americano, a manipulação do homem pela imagem, quem se 



propõe a entrar na sala escura, a contemplar imagens e reflexos, se colocava a disposição do 

confronto, onde havia a possibilidade, nesta batalha de realidades de o público acreditar ou 

não naquilo que via. 

É este o objeto deste trabalho, intitulado: Cinema – Contribuições no Processo de Formação 

da Sociedade de Teixeira de Freitas nos anos de 1960, 1970 e 1980. Estudar a sociedade 

através das primeiras salas de cinema e suas exibições e compreender como a 7ª arte 

contribuiu para a transformação e o crescimento do município, como também compreender 

melhor os diversos fenômenos culturais, e os impactos que mentalidades e concepções de 

outras sociedades e culturas, reproduzidas pelos filmes, traziam à sociedade teixeirense em 

formação na época. Em que contexto e como se deu o confronto do público com as imagens 

projetadas? 

 

1.2 O CINEMA COMEÇA A GERAR LUCRO 

 

O cinema, com o boom das descobertas científicas do inicio do século XIX, somou força para 

consolidação da era das imagens. A nova arte visual, como toda arte, é mutante. Ela absorve e 

transforma-se de acordo a localidade e sua cultura, na onda das mudanças e do 

desenvolvimento científico-tecnológico, que saltava mares a passos largos, a arte encontra na 

América, onde se misturam culturas e espíritos, um novo meio para se fazer cinema, com um 

estilo particular. O cinema se difere e se faz ao sabor dos interesses de figuras e legendas 

burguesas, políticas e comercial que será explicitada nos parágrafos seguintes. 

 

Na América o cinema se desenvolveu e imprimiu valores e paradigmas que revolucionaram o 

modo de se fazer e pensar cinema. Não houve nenhuma mágica ou inovação técnica que o 

fizesse melhor nos primeiros anos do cinema do resto do mundo, o que mudou foi à forma de 

narrar a historia, o tratamento ideológico e as intencionalidades das películas, que graças ao 

pensamento burguês da época, foi senão o de transformá-lo em um negocio de lucro. Os 

americanos foram os pioneiros do cinema de vocação industrial, com regras para a produção, 

distribuição e vendas, sem deixar de falar ao homem do seu tempo, vendendo as mesmas 

amiúde ilusões, só que agora em grandes proporções.  

 

Porém tudo irá mudar quando o cinema se transformar numa grande 
indústria. Passa-se a considerar cineastas e fotógrafos, doravante, como 
criadores, para não fazer perder a indústria o benefício da proteção legal. 
Com efeito, ao desenvolver-se, o cinema ofereceu ás indústrias, aos homens 



de negócio, uma fonte de riqueza que o teatro sempre lhes tinha negado: uma 
indústria do espetáculo, possível graças á multiplicação das cópias. Os 
russos tinham compreendido que o cinema pode difundir-se por todas as 
partes: os americanos vêem que o cinema pode vender-se por todas as partes. 
(FERRO, 2009 p.20). 

 

Como escreveu Jorge Novoa, a pretensão do lucro americano através do cinema, ganha outro 

aspecto de interesse neste estudo, que é o de vender por todo o mundo a imagem de super 

potencia que se intensificaria anos depois, sendo até mesmo utilizado como meio de 

dominação, até ser substituído pelas armas e a arrogância no final deste século.  

 

A dominação ideológica dos filmes americanos partia do principio que a obra cinematográfica 

não era apenas um registro de acontecimentos e interpretações, percebe-se que através deste 

se poderia tentar controlar a idéia e o imaginário de quem se propõe a assistir essas obras, 

com uma montagem ágil, efeitos sonoros e de movimentos rápidos e inovadores conduziriam 

o público a uma viagem sobre o tema abordado, logo afirma Ismail Xavier, a montagem não é 

apenas um método para juntar as cenas ou os planos separados, e sim um método que controla 

a “direção psicológica” do espectador. 

 

A direção do espectador no filme é ditada pela montagem e seus artifícios, o filme não ignora 

o cotidiano e o tempo presente, mesmo com fortes cargas ideológicas embutida pela visão de 

mundo de quem o faz não há negação do fato real e do fator fictício, sendo exposto ao 

espectador com a liberdade de escolher e acreditar. Ocorre que a montagem corta a conexão 

entre os dois fatos, faz com que o sujeito retratado de modo realista não seja percebido como 

um ser histórico sensível ao contexto graças ao foco do roteiro e da montagem que o desvirtua 

e o estereotipa. 

 

No filme de Charles Chaplin Tempos Modernos (1936) o último filme mudo do ator e diretor, 

focaliza-se a vida urbana nos Estados Unidos no inicio da década de 1930, pós-crise de 1929, 

quando a depressão atingiu toda sociedade norte-americana, aumentando os problemas com o 

desemprego e a fome. Carlitos, o personagem clássico de Chaplin, figura central da obra ao 

conseguir emprego numa grande indústria, transforma-se em líder grevista. 

 

O filme é uma crítica à modernidade,  ao capitalismo e ao sistema de linha de montagem 

representado pelo modelo de industrialização, onde o operário é engolido pelo poder do 

capital e perseguido por suas idéias subversivas. O filme também retrata as desigualdades 



entre a vida dos pobres e das camadas mais ricas. Mostra ainda que a mesma sociedade 

capitalista que explora o proletariado, alimenta todo conforto e diversão para a burguesia, 

enquanto os pobres findam em uma rotina exaustante de trabalho entre as máquinas. 

 

Em sua autobiografia intitulada Minha vida, Charles Chaplin ao comentar a observação de um 

critico de cinema sobre o filme Luzes da Cidade, onde sugeriu que os filmes do vagabundo, 

seu personagem principal, estava mais sentimentalista do que real, o comentário sobre a 

crítica, dá uma idéia sobre a relação de quem produzia cinema na década de 30 com a 

realidade. “Achei que tinha razão. Se eu já soubesse o que iria criar, teria respondido que 

muitas vezes o chamado realismo é artificial, postiço, prosaico e enfadonho; também teria 

dito que num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a 

imaginação.” (CHAPLIN, 1964 p.385). 

 

Como ensina Marc Ferro, o imaginário do homem é tanto historia como a própria história, por 

isso entende-se, que, por mais que o real pule a tela, ele não vai ser absorvido, aceito é a 

imaginação que importa, que ganha e vence o consciente das interpretações. Em um outro 

exemplo na mesma pagina da autobiografia Chaplin fala como surgiu a idéia para a produção 

do filme Tempos Modernos, e deixando escapar a importância do foco no personagem 

“histérico” muda a percepção da obra. 

 

Lembrei-me da entrevista que concedi a um jovem e brilhante repórter do 
Word, de Nova Iorque. Ao dizer-lhe que ia visitar Detroit, explicou-me o 
sistema de trabalho na linha de montagem dos automóveis - uma história, 
constrangedora da grande indústria, atraindo jovens sadios que deixavam o 
campo e que, ao fim de quatro ou cinco anos, se viam reduzidos a uns 
frangalhos nervosos. Foi tal conversa que me deu a idéia para Tempos 
modernos: como invenção para poupar tempo, utilizei um aparelho de levar 
comida á boca, de modo que até almoçando os operários pudessem continuar 
o serviço. A seqüência da fábrica fundia-se na figura de Carlitos em 
desesperada crise histérica. O entrecho ia-se constituindo ao sabor dos 
acontecimentos, em sua lógica sucessão. (CHAPLIN, 1964 p.385). 

 
 
Tendo ainda como fonte o testemunho autobiográfico de Charles Chaplin, o filme teve uma 

expressiva estréia, recordes foram batidos, um grande sucesso segundo o estúdio que o 

produziu. (CHARPLIN, 1964 p.390).  

 

Tempos modernos foi o ultimo dos trabalhos mudos de Chaplin, que resistiu como pôde ao 

novo efeito revolucionário da tela. Sua preocupação com as novas técnicas tinha, pelo menos 



no seu discurso, uma razão “Um bom filme silencioso constituía atração para qualquer 

platéia, da mais intelectualizada á mais simples. E isso tudo agora estava para se perder”. 

(CHAPLIN, 1964 p.326). 

 

Em 1920 a revolução sonora chegava ao Brasil, o que favoreceu o cinema nacional, na 

possível consolidação do sonho de uma indústria de filmes, pois pensava-se que o público 

preferiria os filmes falados em seu idioma e foi o que aconteceu. Na década de 30 o cinema 

brasileiro conhece um crescimento nunca visto, isso graças ao repúdio do público, que de 

imediato não se acostumou à língua estrangeira. Como explica Boris Fausto em sua obra O 

Brasil Republicano – Economia e Cultura, “a maioria do público brasileiro ignorante de 

qualquer outra língua que não a sua, não tinha desenvolvida ainda técnica de letreiro 

superposto à imagem”.   

 

No final da década de 1930, o cinema brasileiro vivia um momento particularmente difícil, 

juntando se as dificuldades de sempre, falta de uma indústria consolidada, e de investimento 

ou incentivo do estado, no período da segunda guerra mundial, provoca um escassez de 

negativos virgens para filmagens. Diante de toda esta dificuldade foi fundada em 1941 a 

produtora Atlântida, que foi criada com o objetivo de produzir filmes nacionais com alta 

qualidade. 

 

O resultado mais conhecido foi a proliferação das chanchadas, que hoje é considerada o 

primeiro movimento cinematográfico brasileiro, por sua significância em termos de público, 

desde crianças às camadas populares da população. Este estilo de cinema se desenvolve e 

avança pelos anos de 1950 com notado vigor, conseguindo o feito, de se desvincular da 

imitação de filmes estrangeiros, criando raízes no imaginário popular.  

 

No inicio dos anos de 1960, as chanchadas perdem fôlego , causando um esvaziamento do 

público, dando margem ao surgimento de um novo movimento que expressava de forma 

realista o contexto nacional, o chamado Cinema Novo. Este movimento infelizmente teve 

pouco tempo para ser expandir antes dos acontecimentos do golpe militar 1964, que inicia 

uma nova fase cultural do país, onde o governo assume através da estatal Embrafilmes o 

controle da produção. 

 



Na década de 1970, o que se percebe é que mesmo estando sobre a tutela do governo 

brasileiro, através da estatal de cinema, Embrafilme, não faltaram obras consideradas 

marginais, que tentavam trazer às telas personagens com cotidiano e linha histórica parecidas 

com a do público. Filmes de Mazzaropi, por exemplo, sempre buscavam trazer a tona uma 

figura que a modernidade urbana intentava exterminar.  

 

1.3 O BRASIL CONFRONTA SUA IMAGEM 

 

O Brasil conheceu o cinema em 19 de julho de 1898, e tal como na França o cinema nasceu 

“cinematógrafo” (IABAKI, 2006 p. 17). Afonso Segreto filmou do navio Brésil a orla do Rio 

de Janeiro.  

 “Trabalhando ao lado do irmão Paschoal, produtor de mão - cheia, Afonso 
se tornou um dos mais ativos diretores brasileiros na primeira década do 
século 20. Seriam hoje classificados como empresários do entretenimento ao 
combinar negócios em produção e exibição. Foi deles, em sociedade com 
Cunha Sales, o Salão de Novidades Paris no Rio de Janeiro, a primeira sala 
fixa de cinema do Brasil, inaugurada em 31 de julho de 1897.” (IABAKI, 
2006 p. 17). 

 

Nas obras de Segreto demonstra o cotidiano sem interferências políticas e partidarias, puro 

registro da grandiosidade natural do país, transitando do banho simples à rotina do presidente, 

como percebe-se nos títulos das obras, A Chegada do Presidente Campos Salles a Petrópolis; 

Um Banho na Praia do Flamengo. O cinema documental também nasceu no Brasil trazendo à 

tela reflexos da realidade para mais tarde se tornar um espelho de verdades. 

 

O desejo de contemplar na tela um país distante sabido e pouco conhecido, foi a tonica do 

cinema nacional no inicio do século XX. Somando a este desejo de contemplar, de aproximar 

do distante mundo brasileiro a decadência de um cinema que não chegara às vias de fato de se 

firmar como uma grande indústria, o cinema brasileiro ficou com um caráter propagandista, 

sem estar ligado a projetos estatais, este fazer é conhecido como cinema de cavação, que eram 

produções feitas sobre encomenda, que registravam a pedido dos burgueses, festas e eventos 

cotidianos, a figura do presidente e paisagens desconhecidas do país. 

 

“Antes disto, este cinema se contentava em retratar basicamente dois temas 
ufanistas: o Berço Esplêndido, que era o culto das belezas naturais, e o ritual 
do poder, fundamentado em torno da figura do presidente da república. 
Assim, as câmeras adentravam no Brasil como “Bandeirantes”, desvendando 
as mais preciosas paisagens deste país, como também retratando o cotidiano 
do homem brasileiro. No entanto, estes filmes sofreram inúmeros ataques do 



intelectuais e da imprensa da época que repudiavam a imagem “negativa” do 
Brasil que eles podiam transmitir no caso de serem exibidos no exterior”. 
(TOMAIM, 2006 p.2) 

 

A citação remete novamente a idéia do confronto que provoca as imagens, introduzindo as 

indagações do que se falará adiante, quais as concepções o cinema construiu e ajudou destruir 

no imaginário do então povoado e depois cidade de Teixeira de Freitas nas décadas de 1960, 

1970 e 1980? Assim como o cinema de cavação trazendo a tona imagens da “visão do atraso 

insuportável do interior” provocou reações diversas nos anos 20 e 30 do século XX, injetou 

mudanças no imaginário urbano quanto à visão do limite territorial, quais obras de impacto 

interferiam na visão dos pioneiros e aventureiros que chegavam ao município então em 

formação, Teixeira de Freitas? A busca por este confronto e mudança de perspectiva que o 

cinema alimentou é um dos objetivos desta pesquisa. 

 

O cinema de cavação é exemplo de um confronto que começou no início do século XX, onde 

a partir de então apresentou as capitais de Belle Époque, imagens que apesar do conteúdo 

ufanista confrontava os ares modernistas que começavam a ocupar os espaços urbanos. 

 

“Quanto ao cinema de cavação, é um exemplo nítido do confronto brasileiro 
com as iluminuras modernas, um cinema que se fazia livre no sudeste do 
país mesmo quando era sobre encomenda”. Aos intelectuais cabiam a crítica 
e recusar “a imagem de um Brasil mestiço, de índio, negros e brancos, 
muitos deles vivendo em condições de miséria”. Alguns até acreditavam que 
o cinema documental tinha o compromisso de levar a civilização para o 
interior do país, visão de um cinema “civilizador” (TOMAIM, 2006 p.2). 

 
 
Antes da estatal Embrafilmes, o estado já havia buscado interferir nas produções, para vender 

a imagem de um país rico e progressista.   A partir de 1930 o governo Vargas cria o Instituto 

Nacional do Cinema Educativo, e a obrigatoriedade de exibição de cine jornais ao início de 

toda seção de cinema, o estado autoritário toma para si toda a atenção dos cineastas que, sem 

uma indústria para financiá-los e sem grana para filmar, vêem no Estado a única saída para 

suas pretensões. 

“O autoritarismo varguista buscava controlar a produção cinematográfica, 
estabelecendo a partir de 1937 uma dupla ação. Os cinejornais do DIP 
cuidavam da propaganda mais explicitamente política do regime 
estadonovista. Os curtas e médias do INCE, por sua vez, serviam como 
instrumentos para a batalha da educação, vista pelo regime como “matéria de 
salvação nacional” – ainda que o discurso técnico viesse geralmente 
acompanhado de tintas nacionalistas quando não ufanistas”. (IABAKI, 2006 
p. 39). 



Mesmo assim o cinema, ou melhor, as produções nacionais ainda não tinham uma rede forte 

de distribuição, os cinesjornais não conseguiam chegar a todas as praças, portanto não eram 

exibidos simultaneamente “As exibições nas salas fora do Rio de Janeiro chegaram a ter um 

atraso de um mês nos primeiros anos de produção, sendo que esta defasagem foi aumentando 

conforme o sistema de distribuição foi sendo alterado em favor de uma outra distribuidora”.  

(TOMAIM, 2006 p.1). 

 

Ainda sobre a pretensa eficácia das intenções ideológicas do governo, o publico segundo 

Cássio dos Santos Tomaim, mestre em história e jornalista especializado em comunicação, 

encontrou um “jeitinho” para não assistir ás imagens oficiais, ao atrasar a sua entrada na sala 

em 10 minutos, esta era uma prática muito comum no Rio de Janeiro, o público fugia da 

obrigação de ver na tela um Brasil idealizado que não condizia com sua realidade, Tomaim 

laconicamente afirma “não se sabe se isso ocorria em outras cidades do país”. (TOMAIM, 

2006 p.1). 

 

O cinema começa a surgir no Brasil pela mão de pioneiros, em cada estado que tocava o novo 

espelho adquiria estética e identidade própria. Na Bahia, por exemplo, o primeiro filme local 

foi o curta sobre a segunda Feira do Bonfim e Regatas da Bahia, ano de produção 

desconhecidos de Diomedes Gramacho.  

 

Em 1910, o faroeste americano abre espaço nas salas de cinema para uma 
produção baiana intitulada A segunda Feira do Bonfim. O autor de tal proeza 
foi o nosso primeiro cineasta, Diomedes Gramacho, Inquieto com a 
possibilidade de que suas películas carregadas de nitrato provocassem algum 
incêndio, Gramacho resolve jogá-las ao mar. (Revista da Bahia, 1997, p.06). 

 

Assim nascia a produção baiana, retratando populares em um espaço tão igual público, como 

em Paris dos Lummiere o cinema aos poucos foi se consolidando como espetáculo cata 

níquel. Na França considerado uma forma grosseira de diversão, na Bahia o mais perigoso 

dos espetáculos. Causando entre outras situações, sustos e espantos a começar pela primeira 

exibição. 

 

 

 

 

 



1.4 ACARAJÉ OU PIPOCA? BREVE HISTÓRICO DO CINEMA BA IANO 

 

Em 28 de dezembro de 1895, acontecia a primeira exibição pública do cinema em Paris e 

apenas dois anos depois com uma rapidez impressionante, exatamente no dia 04 de dezembro 

de 1897, no Polytheama Baiano, o “cinematographo” e o “graphophonio” surgiram no cenário 

cultural da Bahia, graças aos pioneiros Dionísio da Costa e Feliciano Batista.   

 

“Na sessão que os Srs. D. da Costa e Feliciano Baptista dedicaram à 
imprensa, agradou muito a perfeição das imagens projetadas pelo 
cinematographo. Este aparelho deveras maravilhoso faz ante os olhos do 
espectador cenas animadas, de uma verdade surpreendente. Assim, graças à 
sucessão instantânea e as projeções, assiste – se ao movimento que 
caracteriza a chegada de um grande comboio à gare de uma estrada de ferro, 
vê – se desfilar um esquadrão de cavalaria etc.” (CORREIO DE NOTÍCIAS, 
04 de Dezembro de 1897 in Revista da Bahia). 

 

 

FIGURA 1 – Local da primeira exibição pública de cinema na Bahia, o Polytheama Bahiano. Coleção 

Renato Berbert de Castro, in Revista da Bahia. 

 

Observa-se na foto em destaque do Polytheama Bahiano, situa-se entre linhas de bonde 

comuns na época como o transporte coletivo. Percebe-se através da análise da foto que a 

sessão foi estrategicamente levado a este local pelo seu fácil acesso.  

 

Como em todo o mundo o cinema chegou à Bahia como algo assustador e ao mesmo tempo 

fantástico, durante as primeiras exibições, essas sendo experimentais, eram comum relatos 

como o do correio de notícia citado anteriormente. Apesar do susto do público com essas 



imagens em movimento o cinema acabou conseguindo uma platéia entusiasmada, assim foi 

possível exibições itinerantes e em teatros mais luxuosos como o Real Teatro São João, na 

Praça Castro Alves.   

 

Como Salvador neste período ainda experiênciava resquícios do regime escravocrata, é 

comum imaginarmos que o cinema foi feito e criado pensando nas elites da época, porém 

como eram comuns pequenos incêndios, por causa das películas de nitrato, o cinema foi 

taxado de “o mais perigoso dos espetáculos”. Com isso as elites começaram a perder o 

interesse, fazendo com que o cinema em Salvador se tornasse cada vez mais um evento 

popular. 

 

Em 1899 o luxuoso Teatro São João sofreu com um grande incêndio que afastou de vez as 

elites do cinema e consolidou a 7ª arte na Bahia, como diversão para as classes mais rasteiras 

da população sendo apelidada de ópera dos pobres. 

 

O cinema na Bahia como produção só surgirá, quando as exibições passam a ser feitas em um 

cinema de verdade e não mais nos teatros, um exemplo foi a inauguração do Cine Bahia1, em 

Salvador, na Rua Carlos Gomes. Surge então a primeira produção 100% baiana o 

documentário Segunda – Feira do Bonfim, seguido de outra produção feita com melhores 

técnicas artísticas, o Regatas da Bahia, ambos de 1910. 

 

Dentre os vários pioneiros cineastas baianos destaca -se Alexandre Robatto Filho, um dentista 

que era apaixonado pela sétima arte, e que dos anos de 1930 aos anos de 1960 gravou filmes 

como por exemplo, Entre o Mar e o Tendal (1951 – 52). Também fez um registro documental 

do cotidiano na Bahia, como por exemplo, a visita de Getúlio Vargas à Bahia e a vinda de 

Eurico Gaspar Dutra para inaugurar a Refinaria de Mataripe. 

 

A foto a seguir do cineasta dentista demonstra a cumplicidade do olhar e da câmera 

empunhada. Alexandre Robatto procura, enquanto a câmera, na mesma direção espera. A foto 

tirada de baixo para cima parece querer dar um maior destaque de autoridade, exaltando a 

grandiosidade do cineasta pioneiro.     

 

                                                 
1 Na década de 90, seu espaço passou a ser usado pela Igreja Universal do Reino de Deus. 



 

FIGURA 2 – Alexandre Robatto Filho, in Revista da Bahia, dezembro de 1997. 

 

No início dos anos 1950 o cinema baiano aproveitou-se da chegada da modernidade ao país e 

tentou mudar o perfil de Salvador, uma capital que ainda nesta época possuía o espírito de 

uma província. Em 27 de Junho de 1950 foi inaugurado o Clube de Cinema da Bahia, no 

auditório da sede da Secretaria de Educação. Neste período foram exibidos em Salvador todos 

os estilos e pensamentos do cinema mundial tais como o Realismo Poético Francês, o 

Expressionismo Alemão e a Avant – Garde francesa e principalmente o Neo – Realismo 

italiano, que traria forte influência aos jovens freqüentadores do Clube de Cinema. 

 

O mais importante movimento de produção do cinema baiano é conhecido como Ciclo de 

Cinema Baiano, originou-se do Neo – Realismo Italiano. Na Itália do pós-guerra mesmo com 

todos os problemas causados pela ação militar, alguns criativos cineastas italianos, driblaram 

a falta de dinheiro e criaram um novo estilo de cinema, que foi o primeiro a experimentar 

gravações totalmente longe dos estúdios e com atores não profissionais. 

 

Esse estilo serviu para provar que o cinema poderia se aventurar pelas ruas, sem grandes 

recursos técnicos e filmar gente do povo, em outras palavras filmar pessoas reais, em 

situações reais. Entre os jovens do Clube de Cinema Baiano destacam-se nomes como 

Glauber Rocha, Luiz Paulino dos Santos e Roberto Pires que foram inspirados pelo Neo – 

Realismo Italiano e começaram a acreditar na possibilidade de filmar na Bahia, mesmo sem 



dinheiro. Neste período surgiram então os primeiros curtas e longa metragem que viriam a 

colocar a Bahia na posição de vanguarda do cinema contemporâneo do Brasil, o ponto de 

partida do Cinema Novo.     

   

Entre os filmes do Ciclo Baiano estão Um Dia na Rampa, de Luiz Paulino dos Santos, 

Redenção de Roberto Pires e a polêmica estréia de Glauber Rocha como diretor, em 

Barravento.  

 

FIGURA 3 – Cena de Um Dia na Rampa, curta 35 mm. de Luiz Paulino dos Santos, in Revista da 

Bahia, dezembro de 1997. 

 

 

FIGURA 4 – Cena de Barravento, de Glauber Rocha, estreou em maio de 1962, in Revista da Bahia, 

dezembro de 1997. 

 

Infelizmente o Ciclo baiano acabou, não por uma crise criativa, mas em decorrência de um 

grande fracasso financeiro. Nenhum destes filmes conseguiu se pagar, apesar de terem sido 

feitos com baixo orçamento. Muitos outros fatores também influenciaram, como a ida de 

Glauber Rocha para o Rio de Janeiro, pois possuía um forte senso de liderança e deixou a 



Bahia quando o cinema como produção tomava forma. A estrutura de distribuição também, 

pois era praticamente inexistente. 

 

Felizmente o Ciclo Baiano, por mais que tenha morrido prematuro deixou sua marca através 

dos ensinamentos pioneiros e de sua ousadia realizadora, para o futuro do cinema não só na 

Bahia, mas em todo o país, é através dele que surgem os movimentos do Cinema Novo e da 

Revolução Super – 8, uma vertente marginal do cinema baiano que explode nos anos 1980. 

 

 

FIGURA 5 – Glauber Rocha, in Revista da Bahia, dezembro de 1997. 

 
 

O cinema agora ocupava as mais diversas partes do país, como evidencia-se os números 

publicados pelo Almanaque Abril de 1981, com base em dados da Embrafilme onde consta 

que no Brasil eram oferecidos 899.310.421 lugares, sendo que deste número 20.816.463 

estavam disponíveis na Bahia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2. TEIXEIRA DE FREITAS CIDADE ABERTA 

 

Neste capítulo busca-se por meio de análise de entrevistas, publicações e relatos dos 

responsáveis pelas salas de cinema na cidade e freqüentadores.Conhecer de que forma a 

grande indústria cinematográfica americana de Hollywood ensinou através de seus mitos, o 

que os homens deveriam pensar do mundo e dele mesmo durante as décadas de 1960, 1970 e 

1980. 

 

Como ditaram normas de conduta para a sociedade, como beijar, como se vestir, e como 

cantar e curtir. O que era trágico e engraçado no cotidiano das pessoas, que motivos os 

moveram até ao próspero povoado, de que forma souberam traduzir as influências. Sem 

deixar de medir pela soma do contexto histórico que estava sujeito às obras e a sociedade 

teixeirense, conhecer de que forma o homem confrontava os reflexos projetados, como se 

divertia a sociedade e que forças trouxeram o cinema para a cidade. 

 

Teixeira de Freitas está localizada no extremo sul da Bahia, a história da exploração da região 

está ligada ao chamado desenvolvimento da cidade, antes de Teixeira de Freitas o centro 

econômico era Caravelas, cidade litorânea, que concentrava, melhor o comercio, os órgãos 

públicos. Com a exploração da madeira, motivo pelo qual se começou a abrir passagens e 

espaços iniciou-se o movimento de formação do município. Lewis Mumford escreveu que: 

 

Se quisermos lançar novos alicerces para a vida urbana, cumpre nos 
compreender a natureza histórica da cidade e distinguir, entre as suas 
funções originais, aquelas que dela emergiram e aquelas que dela emergirão. 
(MUMFORD, 2004 p.9). 

 

De acordo o autor, nenhuma cidade surge por acaso ela se forma para atender a uma 

finalidade, para desempenhar uma função, a razão da expansão urbana do povoado, mais tarde 

município de Teixeira de Freitas, foi a exploração da madeira pelas serrarias que, por muito 

tempo, se firmou como a indústria que devastou áreas, gerou emprego, atraiu empresários e 

aventureiros de outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Para melhor compreender 

o impacto das serrarias na ocupação do espaço geográfico de Teixeira de Freitas é preciso 

conhecer a história da devastação da mata atlântica no local. 

 



A exploração da madeira que devastou a Mata Atlântica acelerou-se no século XX. No início 

desse século, a população brasileira totalizava cerca de 17 milhões de pessoas. Cinqüenta anos 

depois já alcançava 52 milhões e este número mais do que triplicou no final do século. Ao 

mesmo tempo, o país se industrializou. Uma extensa rede de ferrovias ao longo da região da 

Mata Atlântica facilitou a abertura de novas áreas de cultivo, a caça descontrolada, a 

exploração desordenada de madeira e a expansão de núcleos urbanos.  

 

É importante salientar que a estrada de ferro Bahia - Minas, ligando o 
município de Caravelas ao estado de Minas Gerais foi inaugurada no ano de 
1897, sendo extinta em 1966 por um decreto da Presidência da República 
tendo como Ministro dos Transportes o General Juarez Távora (RALILE; 
SOUZA, 2006). 
 

 
Embora a retirada seletiva da madeira venha sendo praticada há mais de 500 anos no Brasil, na 

Bahia ela se tornou especialmente intensa nos últimos 30 anos (Mesquita e Leopoldino, 1999), 

particularmente com a mudança de companhias madeireiras para o sul da Bahia, vindas do 

devastado norte do Espírito Santo. Na década de 1970, já havia serrarias no povoado de Vila 

Vargas, município de Caravelas que, mais tarde, deu origem a Teixeira de Freitas. 

 
A formação do povoado se deu na era Vargas, por isso esta homenagem ao 
presidente Getúlio Vargas, na década de 50.  Nessa época eram moradores 
dentre outros Sr. Hermenegildo Félix de Almeida, Júlio José de Oliveira, 
iniciando o desmatamento; em seguida veio à firma Eliosíbio Cunha 
(ELECUNHA) construindo um acampamento coberto de palhas, dando 
início à extração de madeira. Mais, tarde chegou para fixar residência no 
lugarejo, o Srs. Joel Antunes, Manoel de Etelvino, Amélio José de Oliveira, 
Dutra Ferreira e família da Guerra (RALILE; SOUZA; 2006). 
 

A enciclopédia dos Municípios, editada em 1958, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no volume XX, citado pelo documentário fotográfico do banco do nordeste 

de 1985, descreve em detalhes os municípios de Alcobaça e Caravelas, de onde foi 

desmembrado o território de Teixeira de Freitas. Não há, contudo, registro dessa povoação 

desde os primeiros anos da década de 50, e que, em menos de 30 anos, atingiria o limiar dos 

100 mil habitantes. 

 
É que o humilde povoado, formado inicialmente por famílias negras, 
conhecido às vezes pelo nome de “Mandiocal ou Comércio dos Pretos”, não 
representava perspectivas de crescer. Erguidas, às margens de uma estrada 
aberta pela firma de madeira, no meio da mata, as quatro primeiras barracas 
que marcaram o início da povoação feitas de pedaço de madeira, palhas e 
taipa, não chegavam a merecer a atenção dos estatísticos. (BANCO DO 
NORDESTE, 1985, p.05.). 



 
Segundo dados do IBGE publicado originalmente na enciclopédia dos municípios editada em 

1958, volume XX, o trabalho mais completo sobre os municípios Brasileiros, onde há dados e 

registros sobre vilas, povoações e aglomerado na década, feitas “sem rigor” segundo a 

reportagem da publicação do banco do nordeste, Teixeira crescia esquecida sem um registro 

digno na publicação. 

 
 

Nem assim Teixeira de Freitas teve Registro. Surgia e crescia despercebida 
pelo mundo, mas não precisaria de muito tempo para se destacar no mapa 
econômico da Bahia. Transformou-se num dos mais importantes 
aglomerados urbanos e pólos de desenvolvimento do estado, sem, no 
entanto, marcar presença nos censos demográficos de 1960,1970 e 1980. 
Dividido entre dois municípios, o povoado gigante servia apenas para 
engordar a população classificada como rural dos distritos de Juerana, do 
município de Caravelas, e do distrito-sede de Alcobaça. No último Censo 
demográfico, por exemplo, Juerana, vila de 990 habitantes, aparece com uma 
população rural de 28.2004 habitantes, enquanto o distrito-sede de Alcobaça 
(cidade com 3.533 habitantes) registrava uma população rural superior a 30 
mil pessoas. (BANCO DO NORDESTE, 1985, p.05.). 

 
 
Com o comércio de madeira de lei, o povoado desenvolvia-se bastante, provocando imigração 

de comerciantes, agricultores, e pecuaristas dos municípios sedes de Alcobaça e Caravelas e 

outras regiões. Destes imigrantes boa parte era do norte do estado do Espírito Santo, vindos na 

maioria para trabalhar nas serrarias, permanecendo no município de Teixeira de Freitas, 

mesmo depois do declínio no setor, quando se dedicaram a outras atividades econômicas.  

 

A história da exploração da madeira e a rápida ocupação do espaço está inteiramente ligada à 

vinda de madeireiros do Espírito Santo como se observa na entrevista cedida pelo capixaba 

Rainor Grecco, considerado pelo jornal do Brasil “o maior predador de florestas do Brasil”. 

 

  Apontado pela reportagem como o responsável pela devastação do sul da Bahia e norte do 

Espírito Santo onde cortou 60 milhões de árvores da Mata Atlântica, concedeu a entrevista a 

Rogério Medeiros em 1970, depois de dez anos de insistência do repórter que o encontrou no 

interior da Bahia, cidade não especificada, derrubando arvores.  

 

Originalmente publicada no Jornal do Brasil esta entrevista foi republicada pela revista Século 

de julho de 2001, nº 17 disponível em endereço eletrônico, traz a resposta do madeireiro 



Rainor Grecco quando foi indagado pelo jornalista Rogério Medeiros se teria sido ele o 

pioneiro da destruição das matas do extremo sul da Bahia. 

“ - Também fui. Tanto que não havia a BR-101 e nós fomos pela Rio - Bahia 
e descíamos no rio Jequitinhonha para pegar o sul, porque pelo Espírito 
Santo não havia passagem. Na primeira vez, eu levei 80 homens, o que era 
um absurdo. Chegamos em 1962. A Bahia era virgem, virgem, virgem. De lá 
fui para a Amazônia, depois que escasseou o jacarandá e sustaram as 
exportações em toras e, também, porque nós já estávamos no fim da 
contenda. Tínhamos acabado com as matas virgens, sobraram apenas às 
reservas e a região cacaueira (lavoura que se planta no sombreado das 
matas)..” (REVISTA SÉCULO,2001). 

 
Sobre o tempo em que levou para acabar com tudo afirmou o entrevistado que em dez anos 

tinha extraído todo o jacarandá, e mais cinco outras espécies de árvores, depois disto afirma já 

estava extinta a madeira da região, contudo não há nenhuma evidencia de que o capixaba tenha 

passado pelo povoado que mais tarde seria nomeado Teixeira de Freitas, mesmo porque à 

época seu território seguia outras divisões políticas. 

 

Assim, marcado, profundamente, em suas origens pela exploração e seus desdobramentos – a 

devastação, violência, e ocupação desordenada, o povoado de Teixeira de Freitas, na época 

com nomes diversos, Comércio dos Pretos, Perna Aberta, Mandiocal foi se desenvolvendo 

articulado ao projeto hegemônico da burguesia, mistificada como a terra do dinheiro fácil e da 

riqueza, uma potencia futura.  

 

Neste contexto é que surgem as salas de cinema de Teixeira de Freitas, como o espaço popular 

de diversão e cultura, mas que em sua intencionalidade era mais do que um simples passa 

tempo, era o local de encontro, de controle, pois a chegada do cinema na cidade tem haver com 

o lucro e o capital, com a dominação do homem pela imagem através de um confronto que o 

envolvia no momento de escape, com divertimento barato e popular a serviço de um projeto de 

dominação e exploração em voga no país. 

 

2.1 TEIXEIRA DE FREITAS E OS ANOS DE 1960 
 

 

As serrarias chegaram com força a partir do final da década de 1960, eram grandes 

aglomerados, industriais com funções diversas. Por falta de mão de obra especializada os 

madeireiros traziam para trabalhar com eles funcionários do Espírito Santo, que se juntavam a 



moradores também vindos de outras cidades e estados. Na década de 1960 o barulho das serras 

e os enormes galpões faziam parte da paisagem local. 

 

O primeiro cinema do povoado de Teixeira de Freitas foi o Cine Elizabete, que chegou no ano 

de 1964 funcionando até 1972, segundo relatos orais do senhor José Militão Guerra2, a 

inauguração do cinema em Teixeira, foi entre 1966 e 1967 no local onde hoje está a Ótica 

Cardoso, depois migrou para o espaço que ele próprio construiu, maior e mais adequado para 

exibição de filmes e realização de festas.  

 

Começou com projeções de 16 mm e passou para 35 mm, fato importante, o entrevistado 

afirma que foi por força do cinema de Caravelas, negocio que estava a dar lucros no litoral, 

que resolveu abrir no povoado. Militão Guerra ao ser indagado se o cinema contribuiu para as 

transformações sociais (hábitos) do município responde: 

 

“Demorou alguns anos para popularizar o cinema em Teixeira de Freitas, 
depois que ficou famoso, trouxe mudanças e empolgação ao povo, tanto que 
só faltava derrubarem o portão, todos os povos das roças vizinhas vinham 
prestigiar. O cinema era grande o dobro do cinema do shopping era em 
terreno 10 x 25 de fundo na loja comercial São Paulo. O espaço onde está a 
Boroto onde o alemão morava. No início o cinema tinha um motor próprio e 
quando quebrava era a maior confusão”. 

 
Na narrativa é mencionado a demora da popularização do cinema o que atesta o fato de que a 

população ainda era formada por uma maioria rural, que cultivava hábitos diferentes a 

urbanização. Porém como foi lembrado na entrevista, o cinema com o tempo trouxe 

empolgação atraindo moradores das roças vizinhas. De volta a edição especial do semanário 

jornal Alerta de comemoração aos 24 anos da cidade, destacamos a fala de Edileuza Rabelo 

Pina “recordo-me que muitos capixabas vieram morar aqui para explorar a madeira, eram 

muitas serrarias. Como naquele momento a cultura daqui ainda era rural, eles, os capixabas, 

contribuíram com seus costumes, a exemplo da culinária que foi bem aceita e agregada á 

nossa mesa.” (JORNAL ALERTA, 2009, p.6). 

 

Era uma sociedade de hábitos rurais no qual o lazer estava ligado a festas tradicionais, folia de 

reis, festas de rua que concorriam a atenção do público, segundo o documentário: 

                                                 
2 Entrevista concedida aos autores pelo senhor José Militão Guerra em 19 de abril de 2009. 



Restropectiva histórica de Teixeira de Freitas produzido pela local, TV sul Bahia no ano 

1996, “o povo mantinha os costumes adquiridos na zona rural” (TV SUL BAHIA, 1996).  

 

Acontece que o cinema da cidade aos poucos foi se tornando o espaço maior de lazer, que 

atingiu públicos diversos com apresentações variadas, o cinema conquistou seu espaço na 

sociedade lançando mão de outros meios populares, como festas, shows, e eventos 

organizados pelos moradores locais. Militão lembra que o cinema ficava locado durante dias 

para eventos diversos e sociais. 

 

Assim a sala de cinema da cidade serviu de espaço para apresentações de festas locais, 

organizadas ora por ele, o proprietário, ora por moradores, o que fez o Cine Elisabete se 

firmar como local de encontro e socialização, um espaço democrático, um clube aberto a 

todos que gostariam de conhecer ou se integrar à cultura urbana e ao desenvolvimento. 

 

No documentário jornalístico restropectiva histórica de Teixeira de Freitas, os pioneiros em 

relatos breves, reconstituem a história da cidade narrando suas aventuras e peripécias na 

promissora região. Em entrevista ao programa, Militão Guerra respondeu sobre as razões de 

instalar o primeiro cinema em Teixeira de Freitas. 

 
 “De acordo o desenvolvimento de Teixeira de Freitas eu achei que a gente 
precisava de uma casa de divertimento noturno, então eu resolvi construir o 
prédio de cinema em Teixeira de Freitas” (TV SUL BAHIA, 1996). 

 
 
No documentário, relata que teve a idéia de abrir um cinema por influência de Caravelas, 

ainda no documentário diz que era um negócio que ninguém queria ariscar, mas que ele havia 

apostado e tinha dado certo. 

 

Assim a sala de cinema chegou à cidade como um investimento arriscado, porem com boa 

perspectiva de lucro. Para sociedade da década de 1960 se tornou um espaço de socialização, 

para o proprietário uma fonte de lucro, para as obras cinematográficas, olhos ouvidos e 

mentes a serem domadas. 

 
 
 
 
 
 



2.2 CINEMA BARES E PENSÕES: CHEGAM OS ANOS DE 1970 
 
 

As pensões e os bares eram os primeiros a dar boas vindas aos aventureiros e aos que aqui 

chegavam para fixar residência. Para chegar ao povoado antes tinham que atravessar por balsa 

o rio Itanhém, um fato que retrata bem a travessia como perigosa, foi um acidente envolvendo 

uma família formada por um casal desconhecido e suas três filhas que morreram afogadas 

dentro do carro que escapou da balsa e caiu dentro do rio. Este fato foi lembrado por duas 

entrevistadas, Marli Gomes de Araujo3 e Adelaide Bonjardim4 quando solicitadas a falar da 

chegada à cidade. Outra lembrança recorrente é a dos trabalhadores do DER-BA 

(Departamento de Estradas e Rodagens do estado da Bahia) o primeiro órgão estadual a se 

fixar no município. Na obra de Ralile: 

 
Na década de 60, o prefeito do município de Caravelas, Dr Achiles de Jesus 
Siquara, fez instalar o DER - BA (Departamento de Estradas e Rodagens do 
estado da Bahia) no povoado de Vila Vargas, órgão do poder publico 
estadual, objetivando oferecer manutenção às estradas da região 
principalmente as do município. É também, o primeiro órgão público a fazer 
parte da cidade de Teixeira de Freitas. (RALILE, 2006, p.70). 

 
A chegada ao município do órgão revela o quanto o transito na localidade estava intenso, a 

supor pela quantidade expressiva de serrarias no local. Os operários do departamento de 

estradas e rodagens eram quem, com base nas analises dos relatos de Marli, e Adelaide, 

movimentavam as ruas e as noites da cidade, eram também os responsáveis pelo dinamismo 

econômico do local. A trazer trabalhadores e renda para a cidade, movimentando os bares, as 

pensões e as casas de prostituição “o brega”. 

 

Marli Gomes de Araújo sobre o DER-BA recorda que depois de terem ficado por muito 

tempo se hospedando na pensão de Maria Tupi, os diversos trabalhadores da empresa de 

estradas e rodagem alugaram para si uma república, cuja passagem em direção ao brega dava 

com o fundo de sua casa, onde alega que via passar todas as tardes os rapazes em busca de 

diversão. 

 

                                                 
3 Entrevista Concedida aos autores pela Senhora Marli Gomes de Araujo em 11 de dezembro de 2009. 

4 Entrevista Concedida aos autores pela Senhora Adelaide Bonjardim em 03 de dezembro de 2009. 



Em outra entrevista, Adelaide responde sobre o hábito dos moradores do final da década de 

1960 de andar portando armas. “Tinha no dia que os trabalhadores do DER-BA recebiam 

saiam por essa avenida (Getulio Vargas) dando tiros para cima iam tudo para o brega gastar 

tudo lá”. 

 

Enquanto aos viajantes e moradores do sexo masculino era permitido frequentar bares e o 

baixo meretrício, às mulheres restava a igreja, o cinema, e festas familiares para namoro e 

conhecimento, sendo que o cinema era um lugar neutro, onde qualquer pessoa podia interagir 

e até namorar, uma vez que havia lugares que só os homens eram aceitos e bem vindos. Marli 

Gomes recorda que o cinema era freqüentado por casal de namorados, e famílias tradicionais 

como “as filhas dos Guerras, os filhos de seu Otto, as filhas de Nelito Cardoso, as colegas do 

curso de corte e costura e as filhas de Osvaldino.” 

 

Ir ao cinema entre 1967 a 1969 era uma ocasião especial, momento de sair de casa junto aos 

irmãos mais velhos, aos rapazes de confiança da família, por isso que todos se arrumavam 

graciosamente para o momento. Na sala todos se comportavam, após o final da seção o grupo 

de freqüentadores descritos por Marli como sendo formado pelo irmão, amigos e colegas 

paravam enfrente a casa para debates e comentários calorosos sobre os filmes vistos “um 

falava uma coisa outros outras, até meu pai gritar de dentro de casa, vão dormir”. 

 

Marli nesta época estava em idade de casamento, portanto, qualquer deslize cuminaria em um 

desgaste de sua imagem de boa pretendente e exímia dona de casa, por isso a disciplina no 

relato feito por ela se demonstra mais rígida. Um fato que sustenta a tese é que estava 

devidamente matriculada em curso de corte e costura do Instituto Industrial Visconde de 

Mauá, destinado a moças em preparação para o casamento, como confirma o certificado de 

conclusão, datado de 24 de abril de 1969, neste mesmo ano casaria. 

 

Se não fossem ao cinema a outra opção era a Igreja, acontecia de se ir ao cinema depois da 

missa. Nos domingos era organizado por sua irmã Maria Flor de Araújo, as tardes dançantes 

onde se alugava o salão do cinema, esses eventos movimentaram o povoado entre 1968 e 

1969. 

 

As tardes dançantes tinham como público alvo jovens de 17,18 até 20 anos, recorda Marli que 

havia muito namoro na hora dançante, porem namoros de “piscadinhas, naquela época o 



pessoal namorava mais escondido, não beijava na boca em público, quando fui a São Paulo e 

que vi um casal beijando em público em um restaurante, achei aquilo um absurdo”. O que 

significa que no escurinho do cinema, poderia ocorrer. 

 

As lembranças de Marli nos remetem à cultura conservadora da década em destaque, onde 

ainda eram fortes as regras tradicionais de relacionamento, Mary Del Priore escreveu em sua 

obra - A história do amor no Brasil, que ao iniciar um namoro nas primeiras décadas do 

século XX, até 1930 a mulher era protegida e vigiada pela família e toda a sociedade que a 

coagia, assim escreveu sobre o que vinha com o inicio de um namoro para a mulher. 

 

Todo um dispositivo de controle se colocava então em funcionamento a fim 
de preservar a reputação e honra da moça, representada pela virgindade, bem 
supremo de troca no matrimônio burguês. Para evitar tentativas eróticas, os 
passeios eram acompanhados e só durava até nove horas da noite, limite para 
voltar para casa. O tiro das nove disparado em um velho forte de salvador, 
por exemplo, era um marco para os namorados recolherem-se. No caso de 
defloramento ou gravidez o “desastre” era punido com casamento imediato 
ou sentença judicial. (DEL PRIORE, 2005, p. 297). 

 

Marli lembra que havia um dito na década de 1960 que as orientava, o horário das moças de 

família ficarem na rua, “quando as moças passava de 20hs na rua, já botavam na lista de levar 

para o brega, tinha isso, faziam uma lista , meu pai não queria que eu namorasse com [...] 

porque sabia que ele ia ao brega”. 

 

Apesar da opinião contraria de seu pai em relação às incursões do primeiro namorado da filha 

ir ao brega, não impediu que a mesma tivesse um breve romance a moda de 1960 com o 

rapaz, que ela recorda a ter cortejado durante uma sessão de cinema seguido de um passeio na 

praça dos leões, isso sem tocar as mãos “um de um lado outro do outro”. Marli não demonstra 

nenhuma opinião sobre a ida do namorado ao brega, alias seu segundo namorado, que mais 

tarde seria seu marido, revela , também freqüentava a rua de baixo meretrício antes de seu 

casamento. 

 

Para compreender a convivência pacifica entre o conservadorismo e a zona de prostituição 

este fato pode ser analisado levando se em consideração as circunstancia. Segundo Del Priori 

o homem tinha uma orientação social que lhe permitia aventuras e experiências, desde que 

para o casamento fosse escolhida uma mulher modelo para ser mãe e boa esposa, as de 

família. 



Mantendo a velha regra eram os homens que escolhiam e, com certeza 
preferiam as recatadas, capazes de enquadrar-se nos padrões da “boa moral” 
e da “boa família”, mantiveram-se como modelo das garotas dos anos 50 e 
seus limites eram bem conhecidos, embora as atitudes condenáveis 
variassem das cidades grandes para as pequenas, nos diferentes grupos e 
camadas sociais. No censo de 1960, 65% da população dizia-se casada no 
civil e no religioso. Em contra partida, relações sexuais de homens com 
várias mulheres não só eram permitidas, como freqüentemente desejadas. 
Tinha se horror ao homem virgem inexperiente. Os rapazes procuravam 
aventuras com as “galinhas ou biscates” com as quais desenvolviam todas as 
familiaridades proibidas com as “moças de família” sua virilidade era 
medida pelo número e desempenho nessas experiências. (DEL PRIORE, 
2005, p.308,). 

 
 
Antes de qualquer coisa os bares da rua “do brega” era um lazer ponderado, com público alvo 

definido, era o marco divisor da sociedade,o outro caminho a ser seguido pelas mulheres  que 

não se sujeitassem as regras de conduta. No contexto político anos antes do período da 

chegada do cinema haviam ocorrido o golpe Militar de 1964 que remeteu o país em um 

processo de ditadura militar, que durou até 1985, finalizado pela posse do Tancredo Neves, 

após 21 anos de regime militar, contribuindo para a formação da sociedade plutocrática, como 

escreveu João Manuel Cardoso de Mello e Fernando A.Novais em História da vida Privada no 

Brasil, capitalismo tardio e sociabilidade moderna: 

 

A “revolução de 64”, ao banir, pela violência, as forças do igualitarismo e da 
democracia, produziu, ao longo de sues 21 anos de vigência, uma sociedade 
deformada e plutocrática, isto é, regida pelos detentores de riqueza. No final 
do período de crescimento econômico rápido, em 1980, as relações concretas 
entre as classes sociais guardavam uma semelhança apenas formal com 
aquelas observadas nos países desenvolvidos. As desigualdades relativas em 
termos de renda e riqueza eram muitíssimo maiores no Brasil. A dinâmica 
econômica e social se apoiou continuamente, de um lado, na concorrência 
desregulada entre os trabalhadores, e, de outro, na monopolização das 
oportunidades de vida pelos situados no cimo da sociedade. (MELLO E 
NOVAIS, 2007, p. 618). 

 
 
Porem não se percebe uma consciência destes fatos nos entrevistados, Marli, por exemplo, 

apenas diz que nunca foi de política, nunca se interessou, não sabe o que se passava neste 

sentido. As transformações não ocorriam apenas no campo político, ocorreram também nos 

costumes, enquanto a cultura de massa surgia direcionada pela televisão e o cinema, enquanto 

os novos modelos de relacionamentos e de vida chegavam às asas do processo de 

urbanização, as famílias em mutação junto à igreja se empenhavam em assegurar as tradições. 

 



O cinema era um espaço onde se dava estes conflitos de forma implícita, pois eram lá que as 

moças de tradicionais famílias iam apreciar filmes e o mundo além da localidade, mais era 

também onde organizava festas e apresentações. 

 

Estes eventos à parte das exibições de filmes, eram a cara que o popular dava ao espaço do 

Cine Elisabete, sempre de portas abertas para eventos de tal conteúdo. E isso contribuiu para 

que mesmo os que não gostavam de cinema, criassem o hábito de ir ao cinema  a sala era vista 

como um espaço de diversão e lazer, sendo assim ao mesmo tempo em que balançavam as 

estruturas da cultura tradicional, abria-se uma lacuna para a sua resistência.    

 

 Segundo os relatos de Marli, além das tardes dançantes onde eram tocadas músicas da jovem 

guarda a exaustão, Roberto Carlos, Vanderleia e outros, eram também promovidos shows, 

para isso se buscava na região, mais especifico na cidade de Itanhém a banda “os leões”, que 

ainda segundo a entrevistada causava alvoroço entre as moças da cidade, a banda tinha um 

vasto repertorio sendo que para época o público tinha preferência pelo Rock. 

 

Os shows eram organizados no salão do cinema pela Maria Flor Araújo, onde ocorriam à 

noite após as sessões do cinema, porem tinha segundo Marli “ora para começar e ora para 

terminar”. Diferente das tardes dançantes os show dos leões era aberto a outros de idades 

variadas, o limite de horário ou estava restrito pelo motor elétrico ou pela presença possível 

de moças de famílias, de classe media ou alta, devoradoras de matinês onde saboreavam os 

mais diversos filmes. 

 

Narra Militão Guerra, no documentário – Retrospectiva histórica de Teixeira de Freitas, 1996 

da emissora local, a TV Sul Bahia que além de exibição de filmes o espaço era alugado para 

shows e os gêneros de filmes populares na época eram os de Kung Fu, Faroeste, e filmes 

românticos, em especial recorda da produção ítalo-espanhola, Dio, como te amo, (1966).  

 

De inesperado e enorme sucesso no Brasil este romance musical, caiu no gosto das mulheres 

brasileiras e, ao que tudo indica, das garotas do povoado de Teixeira de Freitas, dos filmes 

exibidos é o único que ainda é lembrado pelo título pelo senhor Militão, os demais só pelo 

gênero. A historia do filme gira em torno da saudosa cantora Gigliola Cinquetti que interpreta 

a bela e inocente jovem de família pobre que se apaixona pelo noivo rico de sua melhor 



amiga, emocionados com a paixão da moça, seus familiares a fazem passar por uma princesa 

para que ela possa viver este romance impossível. 

 

No filme a cena final, quando Gigliola canta (no microfone do aeroporto) para seu amado 

(Marc Damon), que resolve desistir da viagem quando escuta Gigliola cantarolar Dio, Come 

Ti amo, no encontro depois de sair do avião um beijo cela o amor entre os dois, um beijo 

discreto onde se nota os lábios fechados, em poucas palavras não é um beijo de “língua”, mais 

um beijo carregado de simbolismos, a concretização de um desejo proibido. 

 

 

FIGURA 6 – Cena do filme Dio Como te amo. 

Fonte: http://www.sebodomessias.com.br/loja/imagens/produtos/produtos/22402_733.jpg 

 

Não é a toa que o filme é lembrado pelo título e terá sempre um lugar na lembrança para os 

chamados marcos sociais, acredita-se que depois de ver um beijo na tela o próximo passo 

seria repetir. Afinal assim como Narciso, a imagem do belo adormece e hipnotiza tudo que 

esta em sua volta, por isso que é simbólico o escuro do cinema. 

 
Sem dúvida, a sala escura e a tela rodeada de preto como um cartão de 
pêsames já apresentavam condições privilegiadas de eficácia. Nenhuma 
circulação, nenhuma troca, nenhuma transfusão com o exterior. Projeção e 
reflexão se produzem num espaço fechado e aqueles que nele permanecem, 
sabendo-o ou não (mas não o sabem), ficam agrilhoados, capturados ou 
captados. (XAVIER; BAUDRY, 1983, p.395). 

  

Em a história do amor no Brasil, Del Priori observa que o cinema apresentava cada vez mais 

personagens livres, desapegados a regras e tradições, o herói e a heroína dos filmes 



americanos transitavam por cenários urbanos e movimentados por figuras do mesmo perfil. 

Foi no cinema, segundo Del Priori, que o beijo ousado foi sugerido e ensinado: 

 

No cinema e nas revistas multiplicavam-se as fotos de artistas, olhos nos 
olhos perdidos de “paixão”. Nas telas, os beijos eram sinônimos de final 
feliz. Beijos tornam-se mais demorados, na verdadeira arte da sucção bucal 
instala-se e todos a imitam (...). Pessoas começam a beijar-se, a tocar-se e 
acariciar-se por cima das roupas. (DEL PRIORI, 2005, p.300) 

 
 

O cuidado maior com as festas e o contato porem não se repetiam ao que parece em relação 

ao cinema, via-se filmes, consumiam-se imagens e histórias sem se preocupar com o conteúdo 

e suas finalidades. O cinema era quem influenciava, sugeria como as mulheres deveriam agir 

beijar, cantar e curtir. 

 

No confronto entre imagem e realidade estar no cinema era como olhar para um espelho a 

refletir uma liberdade que extrapolava a censura do certo ou errado, um momento de viagem 

insólita, um universo paralelo se abria diante dos olhos em um considerável espaço onde 

também se firmavam tradições com pequenas apresentações, que ocorriam no mesmo local, 

ou seja, a comparação entre o tradicional e o novo se dava no mesmo espaço, o confronto 

entre o modelo sugerido e o vivido era uma constante na primeira sala de cinema da cidade. 

 

A contra - história pode servir de fonte para jogar luz sobre o modo pelo qual a sociedade 

resistiu, se não toda, parte dela. Lançando mão mais uma vez dos relatos de Marli Gomes de 

Araújo, sabe-se que ela e sua irmã mais velha, Maria Flor, a mesma que organizava festas e 

matines no cinema, tinha como hábito realizar pequenas peças teatrais que chamavam 

“dramas.” relembra: 

 

“A gente é que escrevia, a gente já tinha experiência porque fazíamos quando morávamos em 

Ibirapuã antes, teve uma época lá quando morávamos que fazia muito isso, aí aprendemos, 

quando chegamos a Teixeira fazíamos”. 

 

 Em 1967 ano de sua chegada à cidade, já freqüentavam a igreja e o cinema, em atividade no 

povoado, os dramas eram apresentados no cinema, com direito a cortina, segundo Marli além 

dela e os irmãos, outros rapazes e moças juntavam se ao grupo para encenar pequenas 

cantigas, infantis e populares como o drama do romance do cego. A cantiga narrava à história 



de um cego, que chegava a cidade fingindo ter a deficiência, para roubar uma moça e fugir, 

Marli recorda da encenação cantarolando a dramatização: 

 

– É um pobre ceguinho 

Que canta a pedir... 

– Vai, Lá no armarinho, 

Pegar um copo de vinho 

Pra dar ao ceguinho. 

Eu não sou cego nem quero ser. 

Eu finjo ser cego para roubar você, 

Quando eu a vejo vestidinha assim, 

parecendo folha de aroma pela 

manhã. 

Quando o dia vai surgindo eu vou indo, 

Pela chama de manhã. 

Tra la, tra la, tra la, la, la,la,la. 

Tra la, tra la, tra la, la, la,la,la. 

 
 
Neste momento a entrevistada recorda ainda sobre os dramas, que não provocava medo nas 

meninas ou no público, geralmente formado por casais, moças de família, e crianças, “era só 

para rir mesmo” o público adorava, observa ela. Indagada se seria estranho um caso de roubo 

de moças e meninas na década de 60, ela responde que sim, depois de uma longa pausa, diz 

que houve um acontecimento do tipo, a moça que tinha sido “tirada de casa, assim é que se 

falava na época”, ressalta ela, foi uma moça conhecida da família, o pai queria que o rapaz 

que tinha dormido com ela a assumisse, queria casamento na polícia: “acontece que não casou 

não... ou separou não lembro, falavam assim, ou casa ou separa, se fosse casar tinha que ser 

na polícia”.  

 

A cultura tradicional através destes dramas, e outras manifestações populares como a folia de 

reis, e festas juninas, resistia as mudanças capitalistas, o cinema sugeria através das obras 

estrangeiras, o estilo de vida burguês, onde se vivia mais, e com mais liberdade, porém o 

capitalismo que avançava sobre o país era plutocrático e dinâmico. 

 
Estamos, portanto, diante de um capitalismo plutocrático, mas extremamente 
dinâmico. Vivemos, entre 1967 e 1979, um período de altas taxas de 
crescimento, que nos levaram á posição de oitava economia capitalista do 



mundo. Mas nosso capitalismo combinava concentração gigantesca da 
riqueza e mobilidade social vertiginosa, concentração da renda assombrosa e 
ampliação rápida dos padrões de consumo moderno, diferenciação e 
massificação. (MELLO E NOVAIS, 2007, p. 618). 

 

Edward Palmer Thompson, no livro Costumes em Comum, diz que a cultura tradicional é 

rebelde uma consciência dupla que resiste, em nome dos costumes às inovações econômicas e 

sociais do capitalismo o autor retrata em sua obra, um estado forte e hegemônico porém com 

vulnerabilidades, como por exemplo, diante da capacidade dos homens e mulheres de agirem, 

negociar e fazer escolhas livres, ou seja, de forma autônoma independente das imposições 

oficiais.  

Também para José Luiz dos Santos a cultura não é estática, é dinâmica, coletiva, mutável, 

complexa, construção histórica, lembra também que a cultura e as tradições populares são 

conservadores, porém são capazes de se criar e recriar.(SANTOS 2008). 

Sendo assim, tanto para Santos quanto para Thompson, por mais que se ataque a cultura 

popular ela sempre estará sobre o comando dos populares, são eles que decidem como e 

quando adequar ao movimento de invasão cultural oficial das elites, as adaptando e 

conservando sempre da melhor forma possível apesar de como  afirma Santos “a cultura é 

sempre da cultura dominante”. 

Como se observa no povoado de Teixeira de Freitas, onde a cultura de cantigas e 

dramatizações resistem a novidade atrativa do cinema, ocupando o novo espaço eleito pela 

nova ordem como centro de lazer e diversão. 

É fazendo uso do processo dinâmico da cultura que o discurso modernista do final da década 

de 1960 encontra fôlego com as iniciativas políticas para a ocupação e transformação do país, 

que “vai para frente” e que se moderniza para se tornar uma potencia futura, Cabia então ao 

cinema trazer a imagem do que era ser um sujeito moderno, apresentando uma realidade que 

ruía aos poucos as estruturas das manifestações populares tradicionais, fortalecendo se como 

espaço de encontro, festas, e apresentações, os hábitos dançavam conforme a música. 

Assim, as pequenas ações ligadas a tradições cotidianas disputavam com os novos ritmos da 

jovem Guarda, e com os novos modelos de comportamento do cinema, um lugar no mundo. A 

mudança no contexto nacional e o crescimento econômico da cidade tornou o povoado, agora 

mais do que antes, destino de homens e mulheres a se deslocavam, movidos pela nova estrada 



de rodagem a BR 101, Teixeira de Freitas vira alvo do interesse político estadual que projeta a 

cidade para se consolidar como centro regional. Com a estrada e uma segunda onda de 

desenvolvimento chegam mais duas salas de cinema, para disputar o público do pioneiro Cine 

Elizabete.  

Deste modo as salas de cinema ganham status de centro de lazer, abrindo espaço para a 

chegada de mais outros dois, o Cine Brasil e o Cine horizonte, Teixeira de Freitas na década 

de 70 chega a ter três salas de cinema funcionando. Com uma população maior e com um 

estouro econômico e altos investimentos em infra-estrutura, o cinema continua a ser o único 

pecado a qual os olhos não se fecham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 BR – 101: CHEGA UMA NOVA ERA 

O banco do nordeste ao inaugurar  sua nova agencia em Teixeira de Freitas presenteou a 

comunidade do mais novo município baiano como uma “monografia-reportagem” sobre a 

cidade em 1985. Recém emancipada a polis se colocava entre as dez maiores cidades do 

Estado da Bahia neste documento é possível encontrar, além de um rico material fotográfico, 

depoimentos dos chamados pioneiros locais. 

A publicação é uma das poucas conhecidas sobre a história local, e contem uma variedade de 

depoimentos orais sobre a história da cidade, que hoje serve de fonte para as publicações 

anuais dos periódicos sobre a história da cidade, por vezes sem receber o devido crédito. 

 

O banco do Nordeste está plenamente consciente da importância histórica e 
documental dos depoimentos obtidos e do registro fotográfico, assim como 
da transcrição de dados, pois não é fato muito comum, no Brasil e mesmo no 
mundo, a oportunidade dos homens registrarem, eles próprios, a história que 
estão realizando, geração a geração. Além do mais, a história de Teixeira de 
Freitas ainda está se formando. Há que considerar-se a dificuldade de acesso 
e a inexistência de documentos que apóiem o relato dos pioneiros e 
testemunhas entrevistados. (BANCO DO NORDESTE, 1985, p.3). 

 
 
A história naquela época já estava órfã dos documentos oficiais, hoje a publicação do banco 

serve como um feixe de luz sobre a obscuridade local como uma rica fonte de informação, 

ressaltando sua intencionalidade obvia que é a de retratar sua nova instancia de investimento, 

o município progressista de Teixeira de Freitas, quanto à falta de documentos ainda é um 

impasse, mais que não proibi conhecer seu passado, pois é rica a cidade de testemunhos vivos 

do processo histórico local, cabendo o uso nesse sentido da história oral de forma responsável, 

pois a mesma não é a pura história é sim um objeto. 

 

Para o historiador francês Jacques Le Goff o trabalho com testemunho oral, deve ser utilizado, 

pois;“à história oral, às autobiografias, à história subjectiva, amplia a base do trabalho 

científico, modifica a imagem do passado, dá a palavra aos esquecidos da história” (LE 

GOFF,  1996 p. 221). 

 

Mas pede a história cuidado ao se trabalhar com a historia oral, pelos simples fato de que não 

e fácil diferenciar verdade de discurso. Sendo assim o mesmo cuidado que se deve ter com os 

documentos deve se ter com as fontes orais, pois como lembra Le Goff  elas também são um 

objeto. 



Em 1970 a população crescia as serrarias já se encontravam instaladas no centro da futura 

cidade, o limite da cidade que era até o local da futura prefeitura, começava a se abrir em 

direção ao litoral, com a chegada da BR-101. A idéia que se tem do momento pode ser 

medido nos relatos de um dos migrantes pioneiros na região. 

 

Cheguei a Teixeira de Freitas em janeiro de 1973, A minha primeira 
atividade desenvolvida aqui foi à madeireira; a principio enfrentei algumas 
dificuldades, principalmente em relação à cultura que encontrei aqui, pois 
vim de uma região de imigrantes europeus, onde se conserva a cultura 
italiana até hoje. Com o passar do tempo fui me adaptando aos custumes da 
cidades, apesar de ter conservado alguns traços da minha cultura.  
(ALERTA, 2009, p.06) 

 
Como se percebe na fala do capixaba José Caliman em entrevista cedida e publicado no Jornal 

Alerta especial em comemoração aos 24 anos da cidade de Teixeira de Freitas no ano de 

2009, para o emigrante da década de 1970 o povoado ainda mantinha um costume mesmo 

vivendo um processo de forte diversidade cultural, para o sujeito que chegava a terra de futuro 

promissor havia segundo o relato de Caliman, uma realidade a se adequar, Teixeira de Freitas 

se tornava à terra dos brasileiros de outros estados. 

 

A chegada dos capixabas fez com que as delimitações urbanas fossem se expandindo, novos 

homens, novas mulheres, novas idéias, a cidade crescia ao sabor das promessas futuras. Em 

1972, segundo a publicação do banco do nordeste, o povoado recebeu a visita do governador 

do estado da Bahia Antonio Carlos Magalhães, que instalou ali todo o seu secretariado 

despachando ordens para todo o estado da Bahia, sendo a capital política por 48hs. 

 

Segundo registros do livro, Bahia de todos os fatos. Cenas da Bahia Republicana 1889-1991, 

(Assembléia Legislativa da Bahia, p.292, 1996.) a visita do governador fazia parte da política de 

expansão do território iniciado pelo governo naquele ano, nas ondas da modernização grandes 

eventos foram realizados para expor o potencial da cidade, 1974 foi o ano da primeira 

exposição agropecuária, contou com a visita Alysson Paolinelli ministro da Agricultura do 

governo Geisel (1974 a 1979). Segundo o relato do representante dos organizadores em 1985 

o empresário e agricultor Timóteo Alves de Brito, fato este que recebeu destaque em nível 

nacional. 

 

 
 
 



 
Em 1973, transferi a sede da Cooperativa mista Agropecuária do extremo sul 
da Bahia, da cidade de Poço da Mata (cic) para o povoado. Com ela, construí 
o parque, inauguramos o Jacarandá Country Clube. Para inaugurar o parque, 
trouxemos a Teixeira de Freitas o Ministro da Agricultura, o Governador de 
Brasília, divulgando o evento em todos os grandes jornais do país. Depois, 
quando estive na presidência da cooperativa (exercida por Vários mandatos, 
de 1973 a 1981) construí o parque de vaquejada, inaugurando com a 
participação de vaqueiros de 10 estados. (BANCO DO NORDESTE, 1985 p 
19). 

 
 
Uma análise prévia do processo permite saber que Teixeira de Freitas não mais crescia 

despercebida politicamente, como no início esquecida pelas estatísticas, os eventos marcos da 

cidade entre eles a, exposição agropecuária, davam mostra de o quanto o povoado estava 

sendo preparado para se tornar um grande centro. 

 

A visita do ministro indica que também o sul da Bahia estava nos planos do agro negócio em 

expansão no Brasil, a vinda das cooperativas, a inauguração solene do parque de exposição, 

que a cada ano crescia em números negociados e visitantes, do ponto de vista de Timóteo 

Alves de Brito, “a de 1978 chegou a registrar a presença de 60 mil pessoas e a de 1976, a 

segunda realizada, bateu recorde em animais expostos e negociados: sete mil”. (BANCO DO 

NORDESTE, 1985 p 19). 

 

A BR-101 aberta na região no inicio da década de 1970, favoreceu a cultura do mamão 

implantada com a ajuda da cooperativa agrícola da cotia pelo agricultor de origem japonesa 

Kenichiro Yano, publicado na revista Globo Rural de 1994, a reportagem: Com sabor da 

Bahia, destaca que “em 1976, um ano após o plantio pioneiro, a colheita baiana superava a 

produção do Pará”, ou seja, em um ano Teixeira de Freitas se tornava a maior produtora de 

mamão do Brasil, superando em números a cidade paraense Castanhal, e mais tarde o maior 

produtor do mundo. 

 

A escalada do mamão na Bahia, a partir de 1975, foi favorecida pelo 
transporte. A distancia Teixeira de Freitas - Rio de Janeiro, 1.000 
quilômetros, é um terço da distancia Castanhal-Rio. Com isso, o comércio da 
fruta sofreu uma reviravolta. Passou a haver oferta abundante de mamão 
fresco, com sabor do sol da Bahia. (HASSE, 1994, p. 67) 

 
 
Três anos depois da visita do governador Antonio Carlos Magalhães que na oportunidade 

autorizou a construção do primeiro hospital da cidade, que batizou com o seu nome, chegou 



ao povoado a energia elétrica, até então havia apenas o fornecimento por parte de um gerador 

que tinha hora para findar suas distribuição. “A luz elétrica era fornecida por um motor vindo 

de Vitória da Conquista, marca Suzer, que trabalhava em cima de uma carreta. O motor 

funcionava até ás 23 horas da noite e nesse ritmo trabalhou durante um ano até ser substituído 

pela energia de Paulo Afonso”. (BANCO DO NORDESTE, 1985, p. 28). 

 

A chegada dos grandes eventos e da energia de Paulo Afonso contaminava as ruas, que agora 

se tornava por completo um local de socialização. O povo em contato constante com as 

aspirações de lugares distantes, agora um pouco mais próximos, devido à abertura da nova via 

de transito- a BR-101- convivia com a idéia já conhecida de progresso, tendo como seus 

divulgadores a burguesia agrícola a inaugurar espaços para si, como Jacarandá Country Club, 

e outros para divulgação de suas riquezas, referenciando-se como os baluartes do poder 

plutocrático em consonância com o processo que desenvolveu se no Brasil. 

 

3.1 CINE HORIZONTE E A BOCA DO LIXO 

 

No documentário televisivo da TV local de Teixeira de Freitas produzido em 1996, pela TV 

Sul Bahia á época da inauguração desta, Militão ao ser indagado sobre a razão de não ter 

continuado com o negocio lucrativo, responde que resolveu ir para a zona rural trabalhar com 

agricultura, e que o movimento havia diminuído com a chegada de outro cinema. Ao ser 

entrevistado para o desenvolvimento desta monografia disse que o motivo não foi a falta de 

público, ainda muito expressivo, mas por que não quis mais continuar no ramo. 

 

A razão do fim do cinema pode residir no fato de que não era mais o único centro de lazer da 

cidade, novos espaços de divertimentos surgiam, novos bares, lanchonetes, e fim novas salas 

de cinemas, amplas e mais modernas para lhe fazer frente. 

 

Antes de o Cine Brasil iniciar suas atividades em 1977 e do Cine Elizabete encerrar a suas 

atividades, chegou à cidade em 1973 vindo da cidade de Vila Progresso, hoje Nova Lídice 

BA, para montar um Hotel, Landoaldo Gonçalves Ledo5, o Landi, que depois de conhecer o 

povoado optou por abrir aqui uma sala de cinema, com o dinheiro dos filmes exibidos no 

cinema de lá. Segundo fala, o cinema contribuiu para o crescimento da cidade no sentido em 

                                                 
5 Entrevista Concedida aos autores pelo senhor Landoaldo Gonçalves Ledo em 04 de dezembro de 2009. 



que oferecia além de oportunidades de trabalho um espaço para o lazer, para ele um fato 

importante para a população flutuante da época. 

 

Na entrevista perguntamos, se os novos moradores, os migrantes, que chegavam ao povoado 

procuravam ou cultivavam o hábito de ira ao cinema, Landi lembra que “sim , iam, saiam do 

cinema iam para o brega.” 

 

Para compreender, informa que nesta década o local onde hoje encontra-se o Shopping 

Center, ficava o bairro da lagoa, um brejo coberto por uma vegetação típica de áreas alagadas, 

por onde havia um caminho que cercava por traz da avenida do cinema até a rua do brega, 

segundo o entrevistado, uma boa desculpa para se ter uma oportunidade a sós com uma garota 

seria a convida-la para ir ao cinema. 

 

Nos registros orais da monografia -  reportagem do banco do nordeste, chama a atenção a fala 

da artesã Jalene Fernandes Cardoso, da cidade de Itanhém no extremo sul baiano, na época  

com sete anos. “E vindo de uma cidade organizada para aquele acampamento gigante, já na 

primeira noite aconteceu um grande choque. Saí para comprar pão e não acertei o caminho de 

volta”. (BANCO DO NORDESTE, 1985, p. 23). 

 

Casos de crianças perdida faziam parte do cotidiano local, como relata Landoaldo, o Landi do 

cinema, que nos anos 1970 também tinha inaugurado na cidade um serviço de auto-falante, 

que funcionava no prédio do cinema, após fracassar na tentativa de conseguir uma concessão 

de rádio. 

 

Segundo Landi como é conhecido, entre 1975 ou 1976 não especificados, uma mãe, qual o 

nome não guardou, apareceu pedindo, por favor, que anunciasse o desaparecimento de seu 

filho nas mediações da lagoa, onde hoje está localizado o Shopping Teixeira Mall, 

confirmando assim, como era comun ao cotidiano este tipo de acontecimentos. 

 

Os autos falantes no inicio tinham como objetivo o lucro, mais com sua inauguração, se 

tornou objeto de utilidade pública, servindo, nas palavras de Landi como o meio pelo qual as 

pessoas comunicavam notas de falecimentos e recados. Era também o meio pelo qual se 

anunciava o filme em cartaz na semana tanto do Cine Horizonte quanto do Cine Elizabete. 

 



O cinema estendia-se às ruas com músicas, recados, propagandas e filmes, pois as sessões 

eram anunciadas diariamente, a cidade contava agora com a força sonora, que dominava do 

alto do prédio da Casa Barbosa, ponto central da cidade, o imaginário auditivo e visual da 

futura cidade. 

 

Nos anos 1970, segundo Landoaldo, os campeões de bilheteria eram as produções de karatê e 

faroeste como o filme de Django (1966), este uma produção da década de 60 que ainda rodava 

e lotava salas, incluindo a de Militão. Sem o advento do vídeo cassete o cinema ainda era o 

único lugar onde se podia ver e rever filmes, velhos ou novos. 

 

O enredo do filme Django gira em torno de duas gangues rivais lideradas respectivamente por 

um major americano e a outra por um general mexicano que é surpreendido por um pistoleiro 

chamado Django, que chega arrastando um misterioso caixão, motivado por um forte desejo 

de vingar a morte de sua mulher. O pistoleiro parte para cima das duas facções segurando o 

segredo do que há dentro do caixão 

 

Não há,  definição da data de exibição da obra na cidade sabe-se com base nos relatos de 

Militão Guerra, e de Landoaldo e Figão do Cine Brasil, que o filme era, junto ao de Bruce Lee 

e Mazzaropi um investimento de retorno garantido. 

 

Segundo Hugo Musnterberg, na obra organizada por Ismail Xavier A Experiência do Cinema, 

“as ilusões de profundidade do cinema, o movimento continuo de projeções descontinuas de 

fotografias estáticas é aceita pelo espectador que se envolve no imaginário da forma e da 

criação para participar ativamente do jogo cinematográfico onde é obrigado a preencher as 

lacunas do objeto com investimentos intelectuais e emocionais”. (MUSNTERBERG; 

XAVIER. (Org.), p.20) 

 

Então se afirma que o espectador é alguém que usa de suas faculdades mentais para participar 

ativamente da narrativa. Esta concepção estética da, portanto uma posição privilegiada do 

mundo exterior que se reverte de consciência. Mais ainda, o cinema supera as formas do 

mundo exterior e ajusta os eventos ás formas do mundo interior. 

 

Não há  um meio pelo qual se possa afirmar que a narrativa do filme Django tenha encontrado 

correspondentes no imaginário local, com sua história em torno da vingança do fraco contra o 



poder dos dominantes, contudo é digno de nota que na década de 1970, sem confirmação do 

ano exato, Landoaldo do Cine Horizonte produziu um curta metragem Chamado Bala na 

Cartucheira. 

 

Com base somente em seus relatos, sabemos que foi o diretor, roteirista, diretor de arte e de 

fotografia e figurinista da obra. Segundo ele a produção perdeu-se quando enviou para 

revelação na capital mineira de Belo Horizonte. O roteiro girava em torno do personagem de 

um rapaz da zona rural que muda para a cidade afim de concluir seus estudos em uma escola 

do distrito e acaba por se apaixonar por uma estudante de fascinante beleza que despreza seus 

sentimentos e investidas o trocando por outro pretendente. 

 

O rapaz então acaba por assassinar a moça e o namorado, deixando um rastro de morte por 

onde passa, tendo como pano de fundo cenário típicos como a lagoa, a mata, e as serrarias. 

Não houve uma exibição da obra, o elenco foi formado por moradores, segundo o artista a 

motivação da época era mesmo produzir, por diversão. 

 

 

FIGURA 7 – Cena do Filme Django com Franco Nero.  

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_KCDkrR_yzf0/SaaExejCw5I/AAAAAAAAAEc/RBLptVRJ-04/s320/django.jpg 

Entre 1970 e 1980, o sexo ganhou espaço através do movimento cinematográfico nacional 

pouco conhecido, o boca de lixo, muitas de suas produções chegaram até o município, não só 

filmes eróticos como outros de apelo popular como, As Duas Lágrimas de Nossa Senhora 

Aparecida (1972) do diretor Nelson Teixeira Mendes, único diretor da boca do lixo a produzir 



filmes direcionados ao público religioso.  Estes filmes, lembra Landoaldo, “eram exibidos 

durante as festas e feriados religiosos,” o que prova que a boca fazia sucesso não somente por 

causa do erotismo, e nem só de conteúdo picante era feito o Cine Horizonte. Alfredo 

Sternheim, autor do livro Cinema da boca - Dicionário de diretores escreveu em matéria 

publicada na revista Set de dezembro de 2005-ed. 222-ano 18, sobre a Boca do Lixo: 

"Induzido por alguns críticos da época, passou-se a considerar que o cinema 
da Boca do Lixo fosse um estilo, ou só um tipo de cinema, vulgar e 
apelativo. Não é verdade. Ninguém nega que possa ter existido vulgaridade 
em muitas realizações, mas esse elemento não era freqüente. E não era 
também uma linha única entre os filmes concebidos e executados pelos 
cineastas daquela região. Embora os que insistem em depreciar aquela fase 
citem apenas produções com títulos de apelo erótico como 'Vidas nuas' ou 
'Tráfico de fêmeas', é preciso frisar que da Boca saíram criações 
consideradas 'cult' como 'O bandido da luz vermelha', de Rogério Sganzerla, 
ou 'Esta noite encarnarei no teu cadáver' de José Mojica Marins, bem como 
'O pagador de promessas', a única realização nacional laureada com a Palma 
de Ouro do Festival de Cannes. Dirigida por Anselmo Duarte, foi produzida 
e distribuída pela Cinedistri, a empresa de Oswaldo Massaini sediada na Rua 
do Triunfo. Naquele escritório, em abril de 1962, muita gente da Boca 
brindou a vitória do filme no famoso festival." (REVISTA SET, 2005, p.49) 

O filme As duas lágrimas de Nossa Senhora Aparecida, teve uma expressiva bilheteria em 

Teixeira de Freitas, Landoaldo recorda que o Filme foi exibido na cidade no ano de 1982, 

atraindo diversos católicos para a exibição. Como nos outros casos não há outra fonte a 

recorrer a não ser os relatos orais do proprietário do cine Horizonte e de, apenas um 

freqüentador, Francisco Soares Pereira, nascido em Alcobaça morador da cidade de Teixeira 

de Freitas desdo ano de 1972, aonde chegou com sete anos de idade, aos dez conheceu e 

tornou se um cliente assíduo do cinema. 

 



 

FIGURA 8 - As Duas Lágrimas de Nossa Senhora Aparecida (1972). Fonte: 
http://cinemateca.gov.br/local/cartazes/CN_0759.jpg 

 

Outros freqüentadores consultados pela pesquisa, não aceitaram compartilhar suas 

recordações. Mais contribuíram com o silêncio um objeto de estudo importante, pois o 

silencio funcionou como uma contra-história, ou seja, foi o contra ponto da história oficial, 

sem o silêncio não seria possível deduzir que mesmo com o selo de permitido, o Cine 

Horizonte foi condenado ao esquecimento, sem o silêncio, não encontraríamos o 

conservadorismo de outrora ainda vivo, revestido de medos e julgamentos. 

O estigma que carrega o Cine horizonte é parte de um processo que culminou na extinção do 

cinema popular da boca de lixo. Assim pode se concluir que o silêncio mais do que um objeto 

para pesquisa, foi uma ferramenta necessária para polir e coroar o fato histórico. 

Marizete Ribeiro Barbosa 6, que foi entrevistada para dividir saudosas lembranças sobre o 

Cine Elizabete recorda ao ser indagada sobre a outra sala de cinema existente na cidade no 

período de 1977 e 1978, diz apenas que nunca tinha freqüentado e que mais tarde ouviria falar 

que o espaço era de exibições pornográficas e proibidas, mais não podia afirmar com certeza 

apenas ouvira falar. Outra entrevistada, a senhora Marli Gomes de Araujo, não recordava da 

existência do cinema, apenas vagamente que lá, onde hoje é uma popular loja de confecções 

existia de fato uma sala. 

                                                 
6 Entrevista Concedida aos autores pela Senhora Marizete Ribeiro Barbosa  em 27 de dezembro de 2009. 



O esquecimento da sala também é visível em outras publicações que se ocuparam em 

descrever “a história da cidade” como as tradicionais edições especiais do jornal alerta, o 

documentário da TV sul Bahia, e a publicação do banco do nordeste, que ao falar das opções 

de lazer da então emancipada cidade de Teixeira de Freitas “a nova cidade” destaca: “Na área 

de lazer, temos dois clubes sociais, um centro social urbano, um cinema (Cine Brasil) e duas 

estações de rádio, difusora e Alvorada”. (BANCO DO NORDESTE, 1985, p. 33). 

 

Enquanto esteve em atividade, da inauguração ao fim o Cine Brasil teve como concorrente o 

Cine Horizonte, com publico igual ou até mesmo superior com base nas entrevistas, acontece 

que a publicação do Banco do Nordeste datado de 1985, é uma edição especial que antecipa a 

chegada do Banco, a nova potência econômica, destacando em tudo suas qualidades, ou seja, 

o que era interessante segundo suas fontes de informação, moradores e pioneiros da cidade, 

destacada na ultima pagina da publicação, “fontes de informação: depoimento das pessoas 

entrevistadas é citada no texto” (BANCO DO NORDESTE, 1985, p. 36). 

O proprietário da sala do Cine Horizonte, Landoaldo, por exemplo, fala com ressalva sobre 

este período, diante da pergunta, Na década de 1980 surgiu com força o movimento da boca 

do lixo, com muito nudismo e sexo, você exibiu muito destes filmes? Qual era o público que 

buscava estas fitas? 

“Era o mesmo dos americanos, a censura já vinha do governo.” 

Apesar do cuidado ele não se furta em responder com pequenos detalhes da década de 1980, 

Landoaldo lembra também que os cartazes atraiam muito o publico, e que teve problemas 

com reclamações e censura que o obrigou a retirar alguns cartazes devido o apelo erótico, 

uma autoridade de um órgão que hoje não se lembra, pediu que escondesse partes do cartaz da 

Dama da Lotação, onde era visível a bunda da atriz Sônia Braga, “Fui de acordo, coloquei 

mais tarde um pior, que por inteiro mostrava os peitos”. 

Francisco Soares7 lembra como chegou até o Cine Horizonte, dizendo que começou a 

freqüentar cinemas com a idade de 10 anos em 1975, aonde ia com os amigos vizinhos, 

Almizinho, Pedro Pipoca, e outros que no total formavam um grupo de 05 pessoas, segundo 

                                                 
7 Entrevista Concedida aos autores pelo senhor Francisco Soares em 27 de janeiro de 2010. 



ele, o grupo vendia picolé durante o dia no centro da cidade, para juntar dinheiro suficiente 

para a entrada. 

Costumavam assistir filmes, especificamente, desenhos animados todos os sábados na 

primeira sessão que começava às 14hs, ”sábado a tarde era mais barato”, no cine Brasil. Narra 

o entrevistado que era um programa de populares, com espaço para camaradagem, se um não 

vendesse picolés suficientes para a entrada, sempre podiam contar com a compreensão do 

porteiro. Foi assim, que segundo ele, desde criança foi cultivando o hábito, de ir ver filmes: 

“Tornou-se para a gente um programa cultural, depois que completamos 16 anos ai mudamos 

de categoria, deixamos o desenho animado e passamos para o faroeste, ai já íamos ao horário 

das 18hs, no sábado.” 

Quando perguntado se havia uma perceptível influência cultural, ou imitação do que era 

mostrado na tela, com humor lembra de que chegavam à rua onde moravam no bairro Recanto 

do Lago, na época ainda pouco habitado, imitando gestos e golpes de luta. Lembra também 

que as meninas não tinham a mesma liberdade que desfrutava os meninos de sua idade, 

quando iam ao cinema era acompanhadas pelos pais, que quando não entravam as deixavam 

na porta. 

É de supor, apesar de o entrevistado não relatar, que depois dos 16 anos, pós fase de filmes 

mais adultos, se buscou os de conteúdos eróticos do cinema da boca. Seguindo a ordem de 

perguntas da entrevista, ao senhor Francisco foi indagado, se freqüentou o Cine Horizonte, ou 

se conhecia o conteúdo dos filmes exibidos, primeiro afirmou que não, que desconhecia o 

local. 

Depois é solicitado a falar dos filmes de conteúdo erótico, se era do conhecimento dele ou não 

a exibição no cinema de Landi, ele responde que: “Havia sim, porque eles ganhavam pouco 

dinheiro então estes filmes atraiam mais o público”. 

Sobre o hábito de freqüentar o Cine Horizonte em noite de exibição destes filmes, 

perguntamos se havia mesmo como costuma o senso comum divulgar a existência dos 

chamados “viciados neste gênero de filme, ele responde confirmando. 

“Tinha, lembro de 02, Jessé filho de Almir e Pedro Pipoca, ficaram viciados de ver todo dia 

de noite, quando me convencia eu ia, porque passava direto”. 



Depois de dizer que desconhecia e que não havia visto, se entrega não só como um eventual 

freqüentador, como também revela o estágio próximo que seus amigos alcançariam com o 

hábito comunitário de ver filmes. Em outro trecho da entrevista revela que não era bem vista a 

mulher que freqüentava as sessões eróticas, só entravam dependendo da idade, alias há de se 

destacar que segundo o senhor Francisco a censura era eficiente enquanto a idade, homem só 

era permitido com 16 anos, menos não passava. 

Porem diz em tom de brincadeira que para entrar às vezes tinha que driblar a censura, 

vestindo roupas de manga, pondo sapatos, pois não era comum em garotos certas roupas, 

pintando um bigode e se fazendo de sério conseguia enganar o guarda na porta, e assim passar 

dentre a multidão para ver filmes de faixa etária proibida. 

São muitas as história e brincadeiras existentes sobre o Cine Horizonte, lembrada sempre que 

se recordam junto aos freqüentadores, duas destas recorda Francisco Soares, como anedota de 

que se deixava a namorada, no Cine Brasil e corria para assistir pelo menos uma parte do 

filme exibido no Cine Horizonte. 

A pequena narrativa, também foi lembrada por outro entrevistado, Claudinei Nossa, capixaba 

hoje residente no estado natal. Recorda também que quando morou na cidade freqüentava 

cinema por falta de outro lazer, afirmou que nunca esteve no Cine Horizonte, que ouvia a 

anedota dos seus amigos, alias era comum a época estes comentário na porta do Cine Brasil. 

Outra coisa que não se esquece e que, segundo Francisco Soares, os freqüentadores das seções 

eróticas sempre se masturbavam devido a excitação ao ver os filmes. Havia censura dos 

lanterninhas- lembrança recorrente- que ficavam atentos aos masturbadores, pois isso não era 

permitido . Landi afirma  de forma lacônica quando perguntado: 

O que era permitido e proibido no escurinho do cinema? 

 “Quase nada”, mais que não recorda de nenhum fato curioso visto por ele ou 

lanterninhas,diferente daquilo que foi lembrado pelo senhor Francisco soares.Enquanto o 

homem no seu conservadorismo se esquivava ou se negava discutir o porque ia em busca 

daquelas obras o cinema cumpria uma sentença que estava condenando todos aqueles que 

buscavam na tela se ver refletido. Seguir o cinema espelho que proponha modos de agir e de 

se comportar. No documentário o Guia do cinema pervertido (The Pervert's Guide to Cinema 

2006) o psicanalista esloveno Slavoj Zizek, comenta que: 



O cinema é a mais perversa das artes. Ele não lhe dá o que você deseja – mas 
diz como desejar. Os filmes despertam nossos desejos, ao mesmo tempo em 
que o mantém a uma distância segura, domesticando-o e tornando-o 
palatável, (Guia do Cinema Pervertido, 2006). 

 
 
Há nas entrelinhas das produções, intenções revertidas de ações aparentemente comuns no 

cotidiano social. Sabe-se com base na entrevista ao freqüentador Francisco, que costumavam, 

sempre quando tinha por perto alguma namorada ou até mesmo conhecida, imitar beijos e 

abraços.  

Como lembra Landoaldo a proximidade do cinema com a zona de prostituição, inclusive 

tendo  uma rota dentre a lagoa que situava-se ao fundo do cinema, que ligava a tal local, fazia 

com que homens incentivados pelos filmes , saíssem do cinema e fossem direto para o brega. 

 

É claro que o entrevistado evita o assunto, porém outro que não aceitou gravar a entrevista 

recorda que, o cine Horizonte era o primeiro passo de um futuro freqüentador do brega. Em 

termos comparativos, o Cine Horizonte era uma escola, onde se aprendia as primeiras noções 

de sexo. 

 

Mas tanto na capital produtora, como a sala consumidora de Teixeira de Freitas, o cinema 

boca de lixo entrou em crise e afundou com o peso da fama que o sustentou segundo Alfredo 

Sternheim autor do livro Cinema da Boca - Dicionário de Diretores, em matéria para a revista 

de cinema Set, as causas se ressumem: 

 
O cinema da boca terminou por causa do filme de sexo explícito. Mas o seu 
declínio começou no surgimento da Embrafilme que, ao se tornar 
distribuidora com capciosos e generosos avanços sobre a receita para alguns, 
criou uma situação desfavorável a produtores e distribuidores como Oswaldo 
Massaini, Alfredo Cohen e outros. Mesmo assim, com a sua natural 
agilidade, ainda foi possível prosseguir. Primeiro com filmes convencionais, 
depois, com aqueles que tinham sexo explícito. (...) Conseqüentemente, esse 
cinema, que por volta de 1978 chegou a responder por mais de 60 por cento 
de nossa produção, optou por atender ás exigências dos circuitos. Sucesso 
como A menina e o cavalo e sexo em grupo aprovaram ao comercio 
cinematográfico a nossa força com essas características. Mas o escárnio da 
mídia também se ampliou. O fim do cinema da boca se deu por outro 
motivo: quando os governos Sarney e Collor deixaram de exigir o 
cumprimento da reserva de mercado. (SET, nº. 222, 2005,p.51). 

 
Apesar de não estarem 100% dependentes dos filmes da boca do lixo, pois consta que havia 

exibição de filmes diversos, estrangeiros e americanos, o fim do Cine Horizonte não se deu 

por motivo parecido, aqui segundo Landi elementos como o contexto social e a mudança de 



hábitos com a chegada do vídeo cassete, que possibilitou exibição de filmes em outros 

espaços, como bares lanchonetes e locadoras. Em resumo, o cinema já não era o único local 

onde se podia ver filmes. 

 

Esta mesma impressão é do Francisco que atribui ao vídeo e a TV, o responsável pela queda, 

lembra também que o cinema se tornou “com a popularização da TV e depois os vídeos 

cassete o povo foi deixando de ir ao cinema para ver filmes na TV”. Não há uma data correta 

que marque o seu fechamento, pelo menos para ele, sabe se que durante o inicio da década de 

90 o cinema ainda funcionou precariamente, mais não teve como resposta o sucesso. 

 

Há, portanto notícias de que o Cine Horizonte diferente dos outros, resistiu por mais tempo 

com outras apresentações, segundo a fonte que não autorizou divulgação de seu nome, como 

filmes pornográficos, e apresentações culturais e eróticas, que foi outra marca do cinema da 

boca, depois de não achar nas telas espaço, os atores e diretores migraram para os palcos, aqui 

o que se sabe é que houve shows de stripers vindas do sudeste do país, porém este é um fato 

relatado do escuro onde se esconde o freqüentador anônimo. 

 

 
FIGURA 9 - Striper no Cine Horizonte no final da década de 1980, o dono da foto pediu para não ser 

identificado. 
 

 
O freqüentador anônimo contribuiu com a fotografia que ilustra a página, de uma 

apresentação do gênero, não há uma definição de quando e do ano, sabe-se apenas que é uma 

memória que o freqüentador não se sente á vontade para compartilhar, é mais fácil encontrar 



alguém que fale sobre suas idas ao brega, que alguém que freqüentou as sessões específicas, 

este fato revela o estigma que se criou entorno do Cine Horizonte, como espaço de 

imoralidade e perdição. 

 

 
3.2 CINE BRASIL: OS ANOS DOURADOS DA DIVERSÃO EM TX. DE FREITAS 
 
 

A história deste cinema começa muito antes de Teixeira de Freitas, tudo teve início em 

Jordânia – MG, onde o jovem Jovelino da Costa Rodrigues, mais conhecido como Figão que 

trabalhava como sapateiro em frente a um técnico em eletrônica que muito em breve seria seu 

patrão na empreitada de sua vida, o cinema. 

 

Com a chegada da prosperidade ao município de Teixeira de Freitas que começava a se 

desenvolver através da extração da madeira e do comodismo da chegada do BR – 101, o Sr. 

Figão como gosta de ser chamado, vai para Teixeira de Freitas em 1977. 

 

No mesmo ano em 12 de julho de 1977 ele e seu amigo, agora não mais técnico em eletrônica 

e sim sócio do grupo que já possuía um cinema em Eunápolis e em Itabela, inauguram em 

Teixeira de Freitas, mais uma opção de entretenimento na cidade o Cine Brasil. Mais 

moderno do que a concorrência, rapidamente ganhou a preferência do público teixeirense. 

 

De acordo com depoimento do Sr. Figão8: “Essa foi a melhor época da diversão em Teixeira 

de Freitas, sinto muita saudade”. O moderno Cine Brasil, possuía espaço para 500 pessoas e 

tinha 50 metros de comprimento. O telão o maior já visto na cidade, media 50 m², com um 

som bastante potente.  

 

O Cine Brasil estava situado na Avenida ACM, atualmente no espaço do cinema encontra-se 

o  Mercado Cinco Estrelas. 

 

A estréia muito esperada pelo público contou com a presença da primeira dama de Teixeira 

de Freitas na época, esposa do então prefeito Gelson Oliveira Costa conhecido como 

Caboclinho que não pôde comparecer. O filme exibido na estréia foi Sol Vermelho (1971), 

                                                 
8 Entrevista concedida aos autores pelo senhor Jovelino da Costa Rodrigues no dia 21 de novembro de 2009. 



filme de Spaghetti Western com Charles Bronson, esse estilo de filme foi dominante nas telas 

de cinema durante toda a década de 70 e grande parte dos anos 80. 

 

 
FIGURA 10 – Charles Bronson (1921/2003), em cena de Sol Vermelho.  

Fonte: http://images.quebarato.com.br/photos/big/3/8/5B0C38_3.jpg 
 

 
De acordo com o Sr. Figão os filmes de maior sucesso na época foram os de Kung Fu, que 

eram produções chinesas de artes marciais, gênero que se popularizou com seu artista 

principal Bruce Lee e os conhecidos como Bang Bang, que eram os Spaghetti Westerns, 

filmes de produção italiana, mas que contava com um grande número de atores de várias 

nacionalidades e foi um fenômeno que dominava as bilheterias no Brasil, os “Bang Bang à 

Italiana”, como eram conhecidos por aqui.  

 

 

FIGURA 11 – Bruce Lee (1940/1973), em cena de Operação Dragão (1973).  
Fonte: 

http://www.r7.com/data/files/2C92/94A4/254D/54FA/0125/5BFB/B5D7/676B/opera%C3%A7%C3%A3o%20d
rag%C3%A3o.jpeg 

 
Já durante os anos de 1980 surgiram outros gêneros de filmes que foram exibidos em Teixeira 

de Freitas pelo Cine Brasil, alguns causaram alegria e felicidade, outros causaram escândalo e 

terror ao público. Entre estes filmes estão as produções dos Trapalhões, que segundo o Sr. 

Figão chegou a ter um público de 2.500 pessoas por dia, com sessões até a meia – noite. 



Durante a Semana Santa, os filmes começavam a ser exibidos a partir das onze da manhã, 

pois a procura por ingressos era imensa tanto que de acordo com depoimento do Sr. Figão ele 

precisava largar a gerência para ajudar na bilheteria. Outro fenômeno apontado foi o filme A 

Lagoa Azul (1980), que também teve uma bilheteria bastante expressiva. 

 

Mas o terror e a polêmica também estiveram presentes no Cine Brasil, o medo foi 

representado em Teixeira de Freitas pelo filme O Exorcista (1973), que de acordo com Figão 

era aplaudido, temido e odiado ao mesmo tempo durante as várias exibições durante os anos 

de 1970 e 1980, pois era comum neste período os filmes serem reprisados, se assim o público 

quisesse.  Mas a polêmica maior se deu com o filme nacional A Dama da Lotação (1978) com 

Sônia Braga, onde o cartaz do filme mostrava a personagem com os seios aparecendo. A 

polícia na época recebeu uma denúncia anônima e teve que intervir junto ao cinema, para que 

retirassem aquela indecência, Figão teve que ir até a delegacia resolver a questão, o problema 

só foi resolvido com separação dos homens e das mulheres em sessões diferentes, nem 

mesmo casais assistiram ao filme juntos, “os filmes nacionais eram um pouco mais picantes” 

fala o Sr. Figão e de acordo com o próprio, a sessão com as mulheres foi a que mais deu 

público.  

 

Fato que chama a atenção é que no Cine Horizonte o mesmo filme foi exibido e também 

encontrou problemas com órgãos judiciários que solicitou a retirado do cartaz, fato narrado no 

segundo capitulo, é digno de nota que o cinema ao estilo boca do lixo também esteve presente 

no Cine Brasil, que ao que parece deu às mulheres a possibilidade de prestigiar o gênero tão 

procurado pelos os rapazes da cidade. 

 

 
FIGURA 12 – O Exorcista (1973). Fonte: http://bocadoinferno.com/romepeige/lite/exo1.jpg 



 
FIGURA 13 – Cartaz de A Dama da Lotação.  

Fonte: 
http://1.bp.blogspot.com/_z15kOxoyYos/SjxjgzWDziI/AAAAAAAAH6w/SWyw2EJlNME/s400/nor

mal_DamaDaLotacao031.jpg  
 
 
Os filmes eram anunciados através de um jornal local e das Rádios da época, assim como a 

recém inaugurada Rádio Caraípe. O público do Cine Brasil era composto basicamente dos 

cidadãos urbanos teixeirenses, porém pessoas da zona rural também frequentavam. Os 

freqüentadores eram em sua maioria composta de jovens naquela época, principalmente de 

alunos da Escola Média de Agropecuária Regional da Ceplac-EMARC, conta o Sr. Figão. As 

matinês eram mais freqüentadas pelas famílias e crianças. Naquela época o cinema era mais 

barato e todos tinham condições de ir. 

 

Como o município não possuía muitos pontos de lazer, o cinema se tornou o local onde se 

concentrava boa parte da diversão. Então não só de filmes vivia o Cine Brasil, durante seu 

tempo foi palco dos mais variados tipos de expressão artística como, por exemplo: programas 

de calouro, shows de artistas como The Fevers e Perla como também apresentação de peças 

de Teatro, segundo o Figão as peças eram organizadas por Dona Luzia professora. 

 

Porém assim como o Exorcista assustou muita gente, surgiu algo que aos poucos começou a 

assustar o Cine Brasil e todas as salas de cinema do país o Vídeo Cassete. O público começou 

muito rapidamente a migrar para a nova plataforma de entretenimento, alinhada a melhora de 

imagem da televisão no município. “O cinema precisava evoluir como a cidade estava 

evoluindo, mas não conseguiu”, conta Figão.  

 



Assim Figão começou a locar filmes em VHS, o formato de filme para vídeo cassete, no 

próprio cinema enquanto tentava manter as atividades, não conseguindo mais, fechou o 

cinema entre 1993 e 1994. 

 

O Cine Brasil foi um marco para o município de Teixeira de Freitas, pois ditou regras e 

trouxe o que tinha de mais moderno em cinema da capital. E de acordo com um dos nossos 

entrevistados o senhor Jose Vicente Gonçalves9, era possível notar a influência de filmes na 

sociedade teixeirense, como relata ter visto em um desfile do dia da cidade uma criança 

fantasiada de Rambo, personagem bastante conhecido nos anos 80, vivido no cinema por 

Silvester Stallone. Filme bastante violento, mas que era associado às crianças graças à imensa 

fascinação que o cinema trazia não só a crianças, mas também a jovens e adultos. 

 

Cabe saber, o que contribuiu para o fim do cinema de rua? Na verdade não há uma causa e 

sim causas, aqui a se destacar  o avanço da popularização da TV, a chegada do vídeo cassete,  

como assevera o documento de Willian de Souza Vieira, intitulado como O patrimônio como 

imagem e reflexo da cidade: 

 

O fim dos cinemas de rua foi uma constante nas décadas de 1980 e 1990, 

elementos que no remetem a questão da cidade moderna e principalmente 

aquilo que Caifas (2007) chama de esvaziamento das ruas, por conta de uma 

não ocupação dos espaços públicos, da construção de um modelo de vida e 

de relacionamentos que afastam as pessoas de uma convivência coletiva. 

(VIEIRA,2008 p.5) 

 

Tanto a TV como o vídeo cassete foram os operários na construção deste estilo de vida que 

excluiu aos poucos a convivência coletiva, e por mais incrível que pareça, invadindo o espaço 

dos cinemas. Landoaldo recorda que o vídeo cassete foi o responsável maior pela queda do 

cinema de rua, lembra que no início só quem tinha vídeo cassete eram os ricos, então 

comprou um que lhe permitiu se deslocar até outras comunidades vizinhas. 

 

Também por vezes revela substituiu a exibição na tela grande pela a exibição na TV através 

do vídeo cassete. Recorda ainda que com o vídeo cassete bares e lanchonetes passaram a 

                                                 
9 Entrevista Concedida aos autores pelo senhor José Vicente Gonçalves em 09 de dezembro de 2009. 



exibir filmes e a lhe roubar o público, e o monopólio da exibição de filmes, com a chegada de 

locadoras o panorama se tornou ainda pior. 

 

José Vicente recorda que assistiu por diversas vezes filmes exibidos em lanchonetes, um 

outro vilão para o hábito de ir ao cinema foi a TV, em 1980 o aparelho começou a chegar com 

força os lares brasileiros, na cidade, lembra o senhor Francisco “chegava o sinal da TV 

manchete e da rede globo, aí o pessoal foi deixando de ir ao cinema para assistir filmes e 

novelas na TV, depois chegou o vídeo cassete, ai acabou tudo de vez”. 

 

A televisão e as telenovelas não se satisfaziam apenas em roubar o público das ruas bem 

como invadiam os espaços públicos com seus personagens, como recorda Jovelino Rodrigues, 

o Figão do Cine Brasil, em 1983 o autor Arnaud Rodrigues que fazia o papel de Soró na 

novela global, Pão Pão, Beijo Beijo, esteve se apresentando na sala do Cine Brasil, recorda 

Figão.“todo mundo gostou da novela, aí então saiu o ator pelo Brasil fazendo apresentações 

do personagem.” 

 

Segundo Figão naquele dia, o cine recebeu um público recorde de 15000 mil pessoas, o que 

demostra o poder e a audiência que tinha as novelas da globo, já a influenciar o cotidiano das 

pessoas. Por fim como lembrou Willian de Souza, na década de 1980 o cinema vive seu boom 

e sua decadência, graças ao esvaziamento dos espaços públicos que durante muito tempo foi 

uma extensão da vida urbana, o que resultou na diminuição dos indivíduos em circulação 

pelas ruas das cidades. Evitando assim a cultura popular  comunitaria, em nome da cultura de 

massa, mais interessante aos rumos políticos e economico do país durante a década de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O trabalho monográfico possibilitou conhecer uma parte da história social da cidade de 

Teixeira de Freitas, e também lançou luz sobre a história recente da cidade só conhecida 

através de relatos orais. 

 

Permitiu uma maior apropriação a respeito de suas salas de cinema, seu auge e decadência, os 

motivos e movimentos artísticos que fizeram dos espaços, local de lazer e socialização, que 

em muito contribuiu para o desenvolvimento da mentalidade permitindo aderir ao universo do 

modernismo definido pelo contexto nacional. 

  

O trabalho realizado alcançou o objetivo proposto a partir do estudo feito durante as pesquisas 

e entrevistas orais, ouvindo o proprietário e o freqüentador, assim seguindo o padrão 

estabelecido, a análise dos objetos de pesquisa foi posta buscando alcançar a ligação existente 

entre as salas de cinema a sociedade e a história. 

 

Cine Elizabete (1967 a 1977) foi o primeiro a propor-se como um espaço de lazer e 

entretenimento e não só de exibição de filmes, era lugar de bailes e festas. Para Militão 

Guerra, o único espaço de lazer existente na época, para Marli Gomes de Araujo o único 

espaço possível as moças de família.Como lembrou os entrevistados, a sociedade era moldada 

em costumes tradicionais e conservadores, o cinema contribuiu para a mudança neste estilo de 

sociedade, já em decadência nas capitais urbanas. 

 

Ficou claro  através da análise do filme exibido no final da década de 1960, Dio como te amo, 

que houve um confronto entre o sujeito exposto os personagens e mundos diferentes, trazidos 

pela tela espelho. 

 

 Cine Horizonte (1973 á 1994) segundo cinema da cidade, exibiu filmes populares e artísticos, 

sendo também espaço para bailes e espetáculos, mais foi também a sala que abriu se ao 

cinema boca de lixo, o que marcou profundamente a lembrança de sua existência. Em uma 

sociedade conservadora e em transformação, foi a que melhor dialogou com os 

freqüentadores, ao exibir filmes populares não muito distante da realidade da época, onde o 

conservadorismo e nudismo e prostituição caminhavam juntos.  



Através da entrevista ao freqüentador Francisco Soares, pode se concluir que os filmes de 

apelos eróticos, povoou o imaginário dos garotos da cidade. O confronto se dava com o modo 

que deveria se comportar enquanto seres eróticos, tanto que o cinema é lembrado como uma 

extensão da zona de prostituição da cidade. 

 

Cine Brasil (1977 – 1994) terceiro cinema da cidade foi que melhor traduziu a magia e o 

glamour do cinema espetáculo. Com um estrutura de qualidade possibilitou aos 

freqüentadores ter acesso a um local agradável de possibilidades infinitas, como a 

camaradagem. As obras exibidas atraíram pessoas de idades diversas, desde crianças 

ofertando-lhes desenhos, a adultos com filmes mais maduros, enfim estava presente em todas 

as etapas da vida do freqüentador. Através da entrevista á José Vicente Gonçalves pode se 

perceber que o confronto ocorreu no campo da influência, onde as obras americanas 

começavam aos poucos ruir as referências de mundo. 

 
Todas as salas tiveram o papel determinante para a cultura do entretenimento do lugar, 

contribuindo também para a consolidação da cultura de massa, presente em exibições de 

produções americanas. Foi também um meio pelo qual definiu para as pessoas que o 

freqüentavam, modos de se comportar e agir e pensar, mais do que isso, de como deveriam se 

compor diante de um mundo em movimento. 

 

 Notou-se que a tipologia feita por Hugo Musterber no livro a experiência do Cinema, (1983) 

ao definir a experiência do cinema como sendo um jogo, foi de grande valia para a divisão e 

análise de cada freqüentador, e das salas de cinema, apresentando uma forma de abordar e 

retratar as histórias da cidade dentro da história do país e do mundo. 

 

O trabalho monográfico além de produzir um maior conhecimento a respeito do cinema 

brasileiro, também dispõe de importantes informações a respeito da história do país, e da 

história local e até regional. E poderá ser utilizado como instrumento de estudo para os 

interessados em saber mais sobre a sociedade que deu origem á atual Teixeira de Freitas e 

sobre os hábitos e costumes das décadas de 1960, 1970, e 1980. 
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