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RESUMO 

 

Entre o fim do século XIX e início do século XX Feira de Santana experimentou um leve 

desenvolvimento socioeconômico. Tal desenvolvimento deveu-se a ampliação crescente da 

atividade comercial feirense, consolidando a condição de entreposto comercial que adveio, 

historicamente, do início do século XIX, com o surgimento da feira de gado. Neste contexto de 

desenvolvimento comercial, aumento populacional e adoção do discurso que sustentava o ideal 

de cidade civilizada, surgem sociabilidades e espaços de lazer na cidade. Um desses espaços 

foi o Teatro Santana, espaço de vivência social para vários grupos que compunham a esfera 

sociocultural feirense e que para ali carregavam suas contradições e conflitos. Ali também teve 

lugar a primeira exibição de filme na cidade, em 1910, iniciando as atividades cinematográficas 

através do cinema itinerante. Tal experiência foi fundamental para o desenvolvimento de um 

público cinéfilo local cuja existência justificou mais tarde a criação do Cine-Teatro Santana, 

em 1919, ainda que as exibições cinematográficas não tenham ficado restritas a esses espaços. 

Com o presente estudo busca-se compreender como o cinema se tornou uma forma de 

sociabilidade em Feira de Santana, no período entre 1910 e 1920, por meio do mapeamento de 

espetáculos cinematográficos e sua relação com a beneficência nesse momento. 

 

Palavras-chave: Cinema, sociabilidade, Feira de Santana. 
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ABSTRACT 

 

Between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, Feira de 

Santana experienced a slight socioeconomic development. This development was due to the 

increasing expansion of the feirense commercial activity, consolidating the condition of 

commercial warehousing that came, historically, from the beginning of the 19th century, with 

the appearance of the cattle fair. In this context of commercial development, population growth 

and adoption of the discourse that supported the ideal of a civilized city, there are sociabilities 

and leisure spaces in the city. One of these spaces was the Santana Theater, a space of social 

experience for various groups that made up the feirense socio-cultural sphere and that carried 

their contradictions and conflicts. There also took place the first exhibition of film in the city, 

in 1910, initiating the cinematographic activities through the itinerant cinema. This experience 

was fundamental for the development of a local cinema audience whose existence later justified 

the creation of Santana Cine-theater in 1919, although the cinematographic exhibitions were 

not restricted to these spaces. The present study seeks to understand how cinema became a form 

of sociability in Feira de Santana, in the period between 1910 and 1920, through the mapping 

of cinematographic spectacles and their relation with the beneficence at that moment. 

 

Keywords: Cinema, sociability, Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em Feira de Santana, a ampliação crescente da atividade comercial feirense e a 

consolidando de sua condição enquanto entreposto comercial advieram historicamente do início 

do século XIX, com o surgimento da feira de gado. Isso fez com que a cidade passasse por um 

leve desenvolvimento socioeconômico. 

O crescimento econômico da cidade demandou a construção de estradas para estimular 

a comunicação entre Feira e as regiões com as quais mantinha uma parceria comercial. No seu 

estudo sobre a formação da identidade feirense entre os séculos XIX e XX, Silva1 afirma que 

neste período Feira de Santana já era o principal entroncamento rodoviário do interior da Bahia. 

Seguido o desenvolvimento econômico, ocorreu um aumento populacional nesse período, 

conforme assinala Poppino2, passando a cidade de 30.000 pessoas, em 1860, para 63.000, em 

1900.  

Para o estudo de Feira de Santana, essas características devem ser somadas às 

transformações sociais provocadas pela instalação da primeira república, no período do fim do 

século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, quando o novo ideário republicano 

estimulou a busca por uma semelhança com a Europa através do ideal de civilidade, como 

observa Leite3. Este ideal também foi buscado em Feira de Santana, com a entrada do século 

XX. Os jornais são imprescindíveis, nesse sentido, para o estudo deste discurso de civilidade, 

pois além de possuir colunas sobre atividades de lazer e sociabilidade – que é nosso foco – 

apresentam críticas de ordem política e econômica fundamentais para o entendimento da e 

construção e manutenção do ideal em questão.  

Neste contexto de desenvolvimento comercial, aumento populacional e adoção do 

discurso que sustentava o ideal de cidade civilizada, surgem sociabilidades e espaços de lazer 

na cidade, provenientes da comunicação disposta por conta destas características, somadas ao 

perfil histórico e geográfico da cidade entroncamento. Um desses espaços foi o Teatro de 

Sant’Ana, reconhecido como um lugar de sociabilidade para vários grupos que compunham a 

esfera sociocultural feirense e que para ali carregavam suas contradições e conflitos.4 O Teatro 

                                                             
1 SILVA, Aldo José M. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o estudo da 

construção de identidade social no interior da Bahia 1833- 1937. Dissertação (Mestrado em História). Salvador: 

Universidade Federal da Bahia, 2000. 
2 POPPINO, ROLLIE E. Feira de Santana. Salvador: Editora Itapuã, 1968. 
3 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia civiliza-se: ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um 

contexto de modernização urbana em Salvador - 1912-1916. Dissertação (Mestrado em História) Salvador: 

Universidade Federal da Bahia, 1996. 
4 SANTOS, Aline Aguiar Cerqueira dos. Diversões e civilidade na “Princesa do Sertão” (1919-1946) 

Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2012.  
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Sant’Ana teve sua primeira exibição de filme em 1910 e iniciou suas atividades 

cinematográficas através do cinema itinerante. Tal experiência foi fundamental para o 

desenvolvimento de um público cinéfilo local cuja existência justificou mais tarde a 

inauguração do Cine-Teatro Santana, em 1919, ainda que as exibições cinematográficas não 

tenham ficado restritas a esses espaços, até porque foi inaugurado outro cinema, o Cine Brasil 

(1920), substituído mais tarde pelo Cine-teatro Elite (1920) 

É neste período, entre 1910 e 1920, que mapeamos os espetáculos cinematográficos 

em Feira de Santana, a fim de compreender como essas apresentações se constituíram enquanto 

uma nova forma de sociabilidade na cidade. Vale ser dito que nos referimos aos filmes sob a 

nomenclatura “espetáculos cinematográficos” afim de diferenciá-lo do cinema enquanto 

aparelho, cinema enquanto empresa (fornecedora do aparelho) e cinema enquanto casa de 

exibição de filmes.  

Tratamos de responder a um conjunto de questões articuladas, a saber: como foi 

recebido o fenômeno do cinema em Feira de Santana? Como foi sua divulgação? Qual era o 

público deste tipo de espetáculo e qual o seu custo? Qual era a frequência dos espetáculos 

cinematográficos que ocorriam na cidade e o que era exibido? Quem eram (e de onde vinham) 

as empresas cinematográficas responsáveis pelas exibições? Que espaço o cinema passou a 

ocupar, como prática de lazer, frente a outras formas de lazer e sociabilidades locais, como o 

próprio teatro? E, por fim, perpassando todos estes questionamentos, como o cinema foi 

percebido como (ou expressou) a assimilação dos ideais de modernidade e civilidade, tão 

almejados pela sociedade feirense? 

Para responder essas perguntas, foi necessário compreender que o cinema foi um 

importante espaço de vivência social feirense, fomentado pelo consumo e também pelos 

projetos civilizatórios difundidos nos jornais da cidade, que embasaram novas formas de lazer 

no contexto da passagem do séc. XIX ao séc. XX. Ele é moderno, contudo, coexiste com outras 

práticas e os conceitos de lazer tradicionais ainda presentes na sociedade feirense, mesmo após 

décadas de convívio. A compreensão desta tensão entre aspectos modernos e tradicionais, no 

contexto específico do processo de mudança pelo qual Feira de Santana estava passando no 

início do século XX, é uma primeira razão de ser da pesquisa proposta. 

A sociabilidade, como nosso objeto evidencia, está ligada ao consumo da arte, seja ela 

por meio do cinema, do teatro, do circo ou até mesmo em cafés e outros espaços de encontro 

urbanos. Todos esses espaços constituem uma esfera pública, onde as pessoas convivem e 

negociam suas identidades e privilegiam a realização de seus interesses através do consumo. A 

sociabilidade interpenetrada no lazer em Feira de Santana possui também relações com essa 
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esfera. Compreender a experiência do lazer na cidade por meio do cinema, portanto, é uma via 

fundamental para apreensão das experiências em um momento de profundas transformações e 

embates simbólicos para a sociedade feirense.  

Nesse sentido, o conceito de “forma social” defendido por Simmel5, como uma 

organizadora da sociabilidade – ou interação social – que configura o elemento vital da 

sociedade, é o que fundamenta a noção de sociabilidade. Este trabalho ampara-se igualmente 

em ampla revisão bibliográfica que busca viabilizar o diálogo entre os estudos correlatos ao 

tema proposto e que ofereçam, em conjunto, um aparato reflexivo sobre as questões levantadas. 

Como exemplo tem-se o estudo de Fressato6, que ao tomar o cinema como objeto econômico e 

político, feito para os lucros e para disseminar ideologias de governo, variáveis por região, 

problematiza a sua função de transformador da cultura em mercadoria e sua capacidade 

manipuladora e legitimadora da ideologia de classes dominantes, conforme apresentado por 

Adorno e Horkheimer. Para estes observa a autora, os filmes carregavam uma dinâmica 

narrativa fruto de uma indústria cinematográfica, que não permitia muitas inovações, 

provocando assim um processo de alienação das massas. Fressato pondera, contudo, que 

somente após a massificação do cinema, as classes populares passaram a desfrutar dos filmes e 

de outras formas de lazer, e isso não foi percebido por Adorno e Hokheimer, que se restringiram 

à análise de uma indústria cultural, sem pensar como os sujeitos se relacionavam com a sétima 

arte.  

A autora também ressalta a importância de analisar a obra cinematográfica e o que está 

para além dela, seus sujeitos e a realidade na qual foi produzida, ampliando o debate sobre as 

diferentes significações dadas aos sujeitos que constroem o cinema, que fazem uso dele como 

meio de alienação, ou que, contrapondo a esse objetivo, o utilizam como artifício subversivo, e 

aqueles que ocupam os espaços de sessões de cinema. Esse debate é básico para a compreensão 

do cinema como objeto de estudo fruto tanto da cultura de massa (residindo aí a faceta do 

consumo), como das culturas marginais, atingindo e servindo a diversos grupos sociais. 

Essa análise permite compreender, por exemplo, o que Fonseca7 enxergou em 

Salvador no início do século XX: não só as elites iam ao cinema, mas também classes populares 

o alcançavam e ambas construíram, através desse lazer, dois tipos de diversão em Salvador: o 

                                                             
5 SIMMEL, Georg. Sociologia, 1 - Estudios sobre las formas de socialización. Madrid: Alianza Editorial. 1977. 
6 FRESSATO, Soleni Biscouto. Cinematógrafo: pastor de almas ou o diabo em pessoa? Tênue limite entre 

liberdade e alienação pela crítica da Escola de Frankfurt. In: NÓVOA, Jorge; FRESSATO, Soleni Biscouto, 

FEIGELSON, Kristian (orgs). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. Salvador: EDUFBA; São Paulo: 

UNESP, 2009. 
7 FONSECA, Raimundo Nonato da Silva. “Fazendo fita”: cinematógrafos, cotidiano e imaginário em Salvador, 

1897-1930. Salvador: EDUFBA; Centro de Estudos Baianos, 2002. 
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elitista e o popular e ambos transitavam entre seus espaços, sendo possível também estabelecer 

um paralelo de investigação sobre tais aspectos no caso feirense. 

O estudo de Fonseca é, aliás, primordial, para o estudo dos cinematógrafos na Bahia, 

e permite compreender o cinema como uma prática estética, elemento da constituição de uma 

interação no caso de social em Salvador, na abertura do século XX, onde os ideais de 

modernização, civilização, eugenia, higienização, dentre outros que deveriam caracterizar uma 

“boa sociedade” na Primeira República. Esses ideais chegaram oriundos da Europa, sendo 

utilizados no processo de urbanização do Rio de Janeiro, tida como “capital irradiante” por 

Nicolau Sevcenko8, sendo um exemplo das tentativas modernizadoras no Brasil, influenciando 

cidades como Salvador e também Feira de Santana. 

Mas Fonseca é ainda relevante como suporte metodológico por propor pensar uma 

História Social para Salvador dentro da ótica do cinema como forma de lazer. O autor nos 

apresenta a possibilidade de abrir caminho para pensar a relação do sujeito soteropolitano com 

o cinema. Por isso faz uso de jornais como fontes (evidenciando-nos o potencial destas), que 

são primordiais para o entendimento da visão deste homem sobre as novas formas de diversão 

– sempre tendo o destaque voltado para o cinema – e a disposição dos espaços para se realizá-

la.  

Outra referência importante para a discussão a ser feita nos é apresentada por Oliveira, 

que ao discutir o projeto civilizador e de modernização em Feira de Santana, percebe que em 

1920, as elites de Feira de Santana defendiam nos jornais padrões de comportamento que 

deveriam contribuir para uma imagem de cidade modernizada e civilizada. Aliado a isso, estava 

o consumo de produtos considerados “progressistas”. Sua recepção foi fruto do desejo de 

intelectuais e de outros sujeitos que ocupavam cargos municipais e ansiavam por uma capital 

civilizada no sertão. Seus procedimentos de análise textual da fonte jornalística são indicativos 

claros de como trabalhar os periódicos na busca das respostas pelas questões por nós elencadas. 

Muitos acreditavam que a difusão de padrões de comportamento civilizados poderia 

ser feita via cinema. No entanto, outros teciam fortes críticas aos hábitos difundidos pela sétima 

arte. De acordo com Santos9, a influência do cinema na moda com novos cortes de cabelo 

feminino a la garçon, novos trajes com saias mais curtas e a ausência do uso da meia, não 

agradou alguns feirenses. Os indicativos sobre como apreender tais elementos na documentação 

do período nos são dados por esta autora, que evidencia ainda os conflitos em torno da “a moral 

                                                             
8 SEVCENKO, Nicolau. A Capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. In: NOVAIS, Fernando A. (Org.). 

História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
9 SANTOS, 2012, p. 121. 
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e os bons costumes”10 relacionados ao convívio em espaços de lazer ocupado por indivíduos de 

diferentes classes, indicando-nos também o percurso metodológico para a percepção de tais 

embates. 

Além disso, este trabalho foi amparado em fontes primárias, com foco inicial para 

jornais de Feira de Santana, onde se encontram anúncios de espetáculos cinematográficos, 

somadas às críticas e elogios pertinentes aos mesmos, que costumavam ser publicados 

posteriores aos eventos. Além disso, é possível cruzar essas informações com matérias sobre 

Feira de Santana que dizem respeito às autoridades, política, patrimônio, economia, 

infraestrutura que são essenciais para a compreensão do objeto deste estudo, visto que, como 

dito anteriormente, sua inserção na cidade como espaço de sociabilidade é dependente de uma 

estrutura. 

Complementarmente a pesquisa se valeu também de documentação oficial, 

proveniente do executivo (relatórios de gestão, dentre outros), do balancete da tesouraria da 

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana (proprietária do Cine-teatro Santana) na medida 

em que esta tratar de questões como as políticas oficiais e as demandas formais relacionados ao 

cinema, bem como sobre a relação das outras formas de lazer com a atividade cinematográfica. 

Baseado nisso, primeiro capítulo fala sobre como o cinema influenciou hábitos, bem 

como o seu avanço no mercado mundial enquanto campo cinematográfico, sua entrada no Brasil 

e relação com a imprensa, principal meio de divulgação de sessões de cinema.  

No segundo capítulo, fazemos uma caracterização da cidade de Feira de Santana afim 

de compreender a realidade deste local em meio à chegada do cinematógrafo, principalmente 

sobre seu leve crescimento econômico por conta de sua atividade comercial da feira de gado, 

também sobre as reformas urbanas empreendidas e o modelo de cidade baseado no ideal de 

civilidade. A forma como esse modelo influenciou novos hábitos é importante para 

estabelecermos a sua relação com o cinema em Feira de Santana. Em seguida, apresentamos a 

chegada do cinema na cidade, principalmente as sessões cinematográficas dos Cinema Victoria, 

instalado no Teatro Sant’Anna, entre 1910 e 1919 e sua relação com a beneficência presente no 

cotidiano dessas sessões. 

No terceiro capítulo, tratamos do cinema entre 1919 e 1920, a partir do ano da 

inauguração do Cine-teatro Sant’Anna bem como dos sujeitos envolvidos na cena do cinema, 

principalmente Raul Silva, arrendatário de tal cine-teatro, e da relação do Sant’Anna com a 

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, sua proprietária.

                                                             
10 Ibidem, p. 127. 
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1. ENTRE O PALCO E A TELA: AS MUDANÇAS DE HÁBITO ENTRE O TEATRO E 

O CINEMA 

 

 

O cinema surgiu em 1895 na França e se fez um tipo de entretenimento capaz de 

estabelecer relações com sujeitos através da linguagem contida no filme, permitindo conexões 

com sua realidade. Isso é possível porque ele é "razão poética"1, faz uso tanto de argumentos 

racionais, científicos, como também de costumes e aspectos da vida cotidiana, variando 

conforme o tipo de filme e do seu conteúdo. 

Só que à medida em que o cinema ganhava importância, suas técnicas de filmagem 

e exibição eram aprimoradas, assim como os lugares nos quais eram exibidos os filmes foram 

melhorados. A começar pelo aparelho mais conhecido na história do cinema, o cinematógrafo, 

aparelho híbrido que servia para filmar e tinha capacidade para exibir filmes. Melhorado pelos 

irmãos Lumière, a partir do cinetoscópio de Thomas Edison, ficou conhecido pela exibição de 

“Chegada do trem à estação”, realizada em um café chamado “Grand Café de Paris”, em Paris.  

 

Figura 01: Grand Café de Paris. 

Fonte: Disponível em: https://roteirotracado.wordpress.com/2015/03/16/tour-pela-historia-do-cinema-

mundial/.  

 

Vê-se que o cinema não nasceu, portanto, com um local fixo para suas 

apresentações, sendo possível ocorrer exibições em qualquer lugar, desde que tivessem os 

aparatos necessários para isso. 

                                                             
1 NÓVOA, Jorge. Cinematógrafo. Laboratório da razão poética e do “novo” pensamento. In: NÓVOA, Jorge; 

FRESSATO, Soleni Biscouto; FEIGELSON, Kristian. (Org.). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. 

Salvador: EDUFBA ; São Paulo: UNESP, 2009. 



15 
 

Historicamente, muitas sessões de cinema também ocorreram em teatros durante o 

início do século XX, por apresentar melhor estrutura para isso, onde se podiam comportar 

públicos com cadeiras melhor organizadas e direcionadas para o palco, o que permitia um 

melhor enquadramento dos sujeitos, melhor dizendo. Além dos teatros, antes de começarem a 

ser construídas as grandes salas de cinema, foi inaugurado o nickeloddeon em 1905 nos Estados 

Unidos por Harry Davis e John Harris, que transformaram um depósito no primeiro local 

exclusivo de caráter provisório e tamanho pequeno apenas para serem exibidos filmes. O 

cinema, a partir daí, deixa sua característica artesanal e passa a ser industrial2. 

 

Figura 02: O primeiro local exclusivo para exibições de filmes, 

Nickelodeon, em Pittsbugh, Pensilvânia, 1905. 

Fonte: Disponível em: http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/Nickelodeon.html. 

 

 

A partir de 1907 os filmes, portanto, já passaram a ter uma narrativa mais sólida com 

exibição de números de mágica, dança dentre outros números não cinematográficos 

propriamente ditos. Em 1908 a indústria cinematográfica estava complexa, com maior 

                                                             
2 SANTOS, Eletice Rangel. O sistema multiplex e a crise das salas de cinemas tradicionais em Salvador. 

Monografia (Graduação em Ciências Econômicas). 2000. 55f. Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2000. p. 9-10. Para mais informações sobre as transformações do cinema e sobre 

nickeloddeons ver: BUTSCH, Richard. For Fun And Profit: A transformation of leisure into consumption. 

Philadefhia: Temple University, 1990. p. 137. 
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variedade de filmes que dispendiam mais mão de obra e bem definida divisão de trabalho para 

suas produções.3 

Assim ocorre o avanço do mercado cinematográfico mundial, que no início do século 

XX era disputado pelos Estados Unidos e pela França com intervenções também da Itália. Então 

o cinema logo criou um mercado mundial cinematográfico, possibilitando lucros para quem 

vivia dos investimentos no ramo da exibição de filmes em seus países. Apesar da expansão do 

setor de exibição de filmes, o Brasil não conseguiu construir uma indústria voltada para a 

produção de filmes, no fim do século XIX e início do século XX, fazendo uso das importações 

de filmes estrangeiros.  

Com o avanço do cinema a nível mundial, muitos consideraram que ele seria uma 

ameaça ao teatro. Por isso, a comparação do cinema com o teatro era algo recorrente e alguns 

cronistas se posicionavam contra o espetáculo cinematográfico por achar que ele oferecia perigo 

à população na forma de acidentes (como explosões de aparelhos, incêndios), e que poderia 

prejudicar o teatro, aniquilando-o. 4 

De fato, o cinema havia crescido em número considerável para uma arte que nasceu 

das apresentações de pequenos documentários em locais alternativos. Mas não se deve esquecer 

que o cinema é fruto da modernidade e foi transformado junto com as grandes mudanças 

urbanas que ocorriam no final do século XIX e no século XX, onde está o nosso recorte 

temporal.  

O cinema fez – ainda faz - parte de um mesmo processo dialético que chamamos de 

modernidade, portanto, no qual pôde-se desenrolar diversas interações entres variedades 

artísticas, urbanas, políticas, intelectuais e, por que não, tecnológicas e sociais. Ele foi e é um 

dos mecanismos que possibilitou sujeitos a viverem o mundo moderno.5 

Nesse processo, as cidades passaram por muitas mudanças de âmbito social e 

tecnológico e puderam presenciar aumentos populacionais no século XX e proporcionaram 

novas experiências e sensibilidades de se viver o meio urbano, este que veio mudando e se 

transformando em um ritmo muito rápido. O cinema, então, surgiu como uma forma de diversão 

para esse meio que comercializava muitas outras formas de entretenimento (teatro, jogos, bares, 

                                                             
3 CARVALHO, C. V.. O Cinema Vira Notícia nos Estados Unidos: Segundas Impressões sobre o Cinema pela 

Mídia. In: VIII Encontro Nacional de História da Mídia, v. 6, 2009. Anais. Paraná: UTP, 2009. Disponível em: 

https://goo.gl/WHBOE1. Acesso em: 17 mar. 2017. 
4 SILVEIRA, Walter da; DIAS, Jose Umberto. A história do cinema vista da província. Salvador, Ba: Fundação 

Cultural do Estado da Bahia, 1978. 88, xxp., [8]f. de estampas (Coleção Walter da Silveira v.1). p. 13-15. 
5 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 11. 
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sorveterias, etc.) e “acabou por configurar-se como um representante legítimo da modernidade, 

símbolo da velocidade e da mudança. Isso se deve necessariamente pela transformação do 

tempo e do espaço”.6  

Por conta da transformação do espaço e do tempo, o cinema também precisou se 

reconfigurar por diversas vezes, indo para teatros que depois de sua inserção passaram a ser 

cine-teatros, e muitos desses foram substituídos por espaços isolados de cinema, que mais tarde 

passaram a ser engolidos por shopping centers e grandes franquias de cinemas.  

 

 

1.1 Os indícios do cinema no Brasil 

 

O cinema associado à modernidade ganha um caráter de transformação e 

velocidade, que também se apropria das contradições entre o que era velho ou novo. Nesse 

sentido, deve-se levar em conta os sensíveis desenvolvimentos apresentados pelas cidades ao 

longo do tempo, que interferem nos diferentes meios, econômicos, sociais e políticos e nas 

sociabilidades. No início do século XX, o cinema e as novas formas de sociabilidade, associadas 

a ele e à modernidade, que Neves aponta terem “surgido” em São Paulo na segunda metade do 

século XX, incluindo o hábito de ir ao cinema7, é algo que pode ser identificado desde a primeira 

metade deste século na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. 

A cidade do Rio de Janeiro apresentava mudança de comportamentos a partir da 

introdução das novidades tecnológicas, entre o fim do século XIX e início do século XX, 

período no qual os projetos de modernização estavam em voga. O Rio passa a ser uma “cidade 

irradiada”, considerado modelo de metrópole que ditava a moda, anunciava novas tecnologias 

e inovações para paisagens urbanas e outras novidades que influenciariam não só 

comportamentos, como também as sociabilidades.8  

A primeira exibição fílmica na cidade se encontra nesse período, no dia 8 de julho 

de 1896, na Rua do Ouvidor, e se mostrou um fenômeno de metropolização que movimentava 

massas com seu impacto. Essa sessão apresentou problemas nas imagens que ora não estavam 

nítidas, ora passaram muito rápido. Talvez essas falhas ocorriam por conta do problema do 

fornecimento de energia elétrica, que atingiam todo o Brasil em meio a 1896, e que impediam 

                                                             
6 NEVES, Kellen Cristina Marçal de Castro. Cinema: a modernidade e suas formas de entretenimento. Fenix - 

Revista de História e Estudos Culturais. v. 3, n. 4, out/nov/dez/, 2006, p. 2. 
7 NEVES, 2006. 
8 SEVCENKO, 1998. 
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a consolidação do cinema do país. No entanto, com o avançar dos anos, graças a regular 

distribuição de energia elétrica, mais precisamente em 1907, passaram a ser instalados 20 

cinematógrafos permanentes na cidade. 9 

O Rio de Janeiro passava por mudanças urbanas que possibilitaram uma 

repercussão de seus avanços sociais e econômicos. O modelo de metrópole foi exportado para 

diversas cidades, e o Rio foi uma delas. A imprensa carioca precisou expandir para dar conta 

não só de divulgação das reformas, como também de notícias da capital brasileira. Dessa forma, 

a cultura impressa, teve suas transformações nos fins do século XIX, que deram conta de sua 

entrada no cotidiano da vida urbana, juntamente com novos comportamentos e sociabilidades. 

O avanço da imprensa se deu em outras cidades, como São Paulo onde o avanço da 

imprensa e o crescimento da circulação de periódicos podem ser relacionados com o 

desenvolvimento de suas comunicações, em geral. Fez parte desse processo também o 

desenvolvimento do cinema na cidade, que teve suas primeiras salas fixas de cinema em 1907 

e os primeiros sinais de produção de filmes cantados no Brasil.10 

Isso é um exemplo de que os espetáculos de cinematógrafo puderam ser divulgados 

graças à imprensa, que somava propagandas de diferentes casas comerciais, lanchonetes, 

farmácias, cigarros, lojas de roupas. Os anúncios eram responsáveis também por difundir 

padrões citadinos, de beleza, de saúde e de socialização, transmitidos nos filmes. Assim, o 

avanço do cinema não deve ser compreendido de forma deslocada das transformações que 

acompanharam as cidades brasileiras. Transformações essas que não podem ser vistas sem a 

problematização devida de seu ideal de “progresso”, já que não só conflitos entre o velho e 

novo marcavam o cotidiano, como também a presença de inúmeros problemas sociais e 

econômicos em meio ao desenvolvimento urbano. 

Mas nem sempre o cinema não era afetado somente por melhoramentos urbanos 

associados à modernidade. No caso de Belém, por exemplo, no início da década de 1920 as 

chuvas que ajudavam na proliferação de epidemias na cidade acabavam alagando vários locais, 

dentre eles onde se localizava parte dos cinemas da cidade. Isso prejudicava a ida às sessões 

fílmicas, fazendo com que fosse preciso reprisar exibições de fitas, a fim de assegurar a sua 

apreciação pelos espectadores. Além do problema das chuvas, o cinema convivia diretamente 

                                                             
9 A distribuição regular de energia elétrica foi possível por conta da construção de Ribeirão das Lajes, realizada 

pela Rio de Janeiro Tamway, Light and Power Company Limited. Para mais informações ver SOUZA, Carlos 

Roberto. Raízes do cinema brasileiro. Alceu, Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 20-37. 2007. p. 21-23. 
10 SOUZA, Carlos Roberto. Raízes do cinema brasileiro. Alceu, Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 20-37. 2007. p. 24-

25. 
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com outros percalços de caráter econômico, como a queda “das exportações do látex”, que 

interferia na renda e no poder monetário de muitas pessoas que pagavam para ir aos cinemas.11 

Nesse período, essa cidade ainda fazia uso de projetores da marca Pathé, grande 

empresa responsável pela distribuição de filmes na primeira década do século XX e que 

praticamente monopolizou a distribuição de projetores no mundo nesse período.12 Sua presença 

não marcou somente Belém, mas também Rio de Janeiro, São Paulo e capitais do Nordeste 

como São Luiz e Salvador. 

Em 1904, São Luiz passava por um processo de “consolidação dos 

cinematógrafos”13, onde as exibições ambulantes e esporádicas davam lugar a apresentações 

frequentes e diárias. A capital passou, assim, a receber uma grande quantidade de 

cinematógrafos em relação aos anos anteriores. Dentre os novos equipamentos chegou um 

aparato Pathé, que teve sua primeira apresentação em um local popular, para depois ir ao Teatro 

São Luiz, destinado às elites.  

A empresa Pathé Frères também tinha ligação com o cinema na em Salvador por 

meio do contrato que o Cinema São João (primeiro cinema de Salvador a funcionar diariamente) 

fez com Marc Ferrez, representante do Brasil da casa Pathé, e pelo aluguel e venda de seus 

aparelhos por Rubem Pinheiro Guimarães.14  

O Cine São João ganhou esse caráter diário de exibição a partir de 1911, quando o 

Rubem Pinheiro Guimarães, assumiu o controle do cinema, arrendado pelo Estado, e assim se 

fez um sujeito forte dentro do cenário cinematográfico baiano. Ele também deu início ao 

monopólio do comércio de espetáculos cinematográficos na Bahia, fazendo uso constante da 

publicidade, ocupando a primeira página dos jornais com anúncios de sessões de filmes.15  

A presença da firma Pathé no Brasil deu-se em um período no qual o cinema já 

tinha características industriais em todo o mundo, enquanto aqui ele ainda dava seus primeiros 

passos, tanto em sua produção como na exibição de filmes. Por conta disso, o investimento no 

ramo cinematográfico, no Brasil, se voltou para produções estrangeiras, que dominaram o 

mercado desse ramo. Os filmes vinham da Pathé e de outras empresas como “Nordisk, Itala, 

Vitagraph, Biograph”16, que tiveram grande destaque nos anos 1910. 

                                                             
11 CARNEIRO, 2011. p. 21-29. 
12 Ibidem, p. 30. 
13  CHAGAS, Ilana Maira. As salas de cinema como espaço de lazer na cidade de São Luiz (MA), no período de 

1897-1920. In: Simpósio de História do Maranhão Oitocentista: disputas políticas e práticas de poder, II, 2011, 

São Luís, Anais, São Luís, 2011. p. 7. 
14 SILVEIRA, 1978, p. 26. 
15 SILVEIRA, 1978, p. 25.  
16 SOUZA, 2007. p. 26. 
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Ainda assim, filmes nacionais eram produzidos. Essa produção, contudo, era 

pouquíssimo vasta porque não apresentava o mesmo lucro alto que era obtido com a importação 

de filmes estrangeiros, pois era muito mais lucrativo e rentável, no início do século XX, o 

investimento na importação de filmes franceses, italianos e estadunidenses, por exemplo, do 

que a sua feitura em âmbito nacional. 

A ideia de que na Bela Época (1907-1911) houve desenvolvimento da produção de 

filmes brasileiros, e que depois dela houve seu trancamento por conta do alto fluxo de 

importação de filmes estrangeiros e que ninguém teve “a ideia de socorrer nossa incipiente 

atividade cinematográfica”17 pode ser perigoso ao acabar desconsiderando produções nacionais 

que vieram em seguida a esse período, mesmo que tenham sido mínimas. Mas de fato, o 

mercado cinematográfico no Brasil era dominado pela importação e exibição de filmes de fora, 

mas por conta do lucro obtido pelos brasileiros que se envolviam nos negócios da exibição, e 

não por uma passividade que abria as portas do Brasil a tudo que aqui não era feito. A totalidade 

capitalista não permitia que aqui, nesse período, fosse fortificado um mercado interno 

cinematográfico que não se baseasse na importação. 

 

 

 

1.2 O cinema e as mudanças de hábitos 

 

A primeira década do século XX é um período pouco estudado na história do 

cinema mundial, e por isso o cinema narrativo clássico desse período foi caracterizado como 

“primitivo”. 18 Mas o cinema é uma expressão do momento histórico no qual foi construído, 

dados os avanços nas técnicas cinematográficas e suas contribuições para a produção fílmica. 

É construído socialmente como um fenômeno dinâmico e uma prática cultural, com cruzamento 

de diferentes tradições culturais e convivências com práticas tidas como antigas e modernas. O 

cinema precisa ser estudado através de sua linguagem textual, sua projeção, sua recepção e 

                                                             
17 GOMES, Paulo Emílio Salles. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. p. 

89. Para mais informações sobre crítica à dominação do mercado interno pela importação de filmes estrangeiros 

ver: MORAIS, Julierme . História do cinema brasileiro, História do Brasil e eficácia política: Paulo Emílio Salles 

Gomes e seu diálogo com Caio Prado Junior. Achegas.net, v. 1, p. 66-80, 2011. 
18 TRUSZ, A. D. A dinâmica da construção do cinema como gênero espetacular: a exibição cinematográfica em 

Porto Alegre entre 1896 e 1908. Razón y palavra, v.76, p. 16-40, 2011. p. 17. GAUDREAULT, A. L’histoire du 

cinéma revisitée: le cinema des premiers temps. CinémAction. Les théories du cinéma aujourd’hui, n. 47, p. 

102-108, 1988. 
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reflexos na vida dos sujeitos (incluindo alteração em seus respectivos hábitos), dispositivos 

técnicos, sociais e simbólicos. 

As mudanças de hábito ocorridas a partir da chegada do cinema podem ser 

estudadas através de sua relação com os sujeitos e sua influência expressa nas sociabilidades. 

Há de se reconhecer a importância adquirida pelo meio audiovisual no século XX por conta de 

sua presença na vida das populações urbanas, uma presença definida pela sua “extensão e a sua 

profundidade”. A primeira mostra o alcance que o cinema teve em diversas partes do mundo, 

mesmo as mais distantes, podendo influenciar muitos grupos e pessoas distintas. E através de 

sua imagem, o cinema pode também envolver espectadores não só no momento em que eles 

têm contato com o espetáculo, ou em outros momentos pontuais de vida, mas sim ao longo de 

toda a sua existência.19 Isso porque contribui em divulgar as novas tendências de moda em 

voga, a maneira de se vestir, as comidas e bebidas a serem consumidas, quais os lugares mais 

interessantes a serem frequentados, sejam cafés, bares ou restaurantes, qual a maneira mais 

cool20 para fumar um cigarro, ou qual a melhor marca de cigarros. 

A experiência cinematográfica causa choque de valores, entre o prazer do sentido e 

a moral. Baseado na técnica de montagem que o diferencia das artes tradicionais, altera a 

percepção sensível da obra de arte em questão – o filme. O modo de vida é influenciado pela 

percepção e esta, por sua vez, pela arte, e o hábito ou o costume modifica o modo de percepção 

que o espectador tem sobre o filme. 

Por conta da contribuição tecnológica no cinema, pode-se pensar que ocorreu uma 

passagem do teatro para ele, como se o primeiro desse lugar ao segundo, sem ocorrer nenhum 

tipo de troca artística entre ambos. No entanto, o cinema e o teatro estão intimamente ligados. 

Primeiro porque o teatro não deixou de existir depois do aparecimento do cinema. O teatro 

passou por mudanças antes mesmo da linguagem cinematográfica surgir, buscando parcerias 

com novas formas de arte e fazendo uso de mais técnicas ligadas à iluminação, conforme a 

proposta simbolista, ou ligadas ao ilusionismo, característica da proposta naturalista, durante o 

século XIX. Desse modo, o espaço cênico passou a ser também espaço cinético21, e o teatro 

cada vez mais se relacionava com o cinema. Trechos de filmes também eram exibidos enquanto 

                                                             
19 MONTÓN, Angel Luis Hueso. O homem e o mundo midiático no princípio de um novo século. In: NÓVOA, 

Jorge; FRESSATO, Soleni Biscouto, FEIGELSON, Kristian (orgs). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. 

Salvador: EDUFBA; São Paulo: UNESP, 2009. p. 32. 
20 Palavra da língua inglesa, que significa “legal”, “interessante”, muito usada para definir tendências.  
21 Técnica simbolista de junção de luz e cor alternativa, que se somava ao movimento do ator em palco. Mais sobre 

“palco cinético” em MONTEIRO, Gabriela Lírio Gurgel. Teatro e cinema. ArtCultura, Uberlândia, v. 13, n. 23, 

p. 23-34, jul.-dez. 2011. p. 26. 
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acontecia a encenação dramática nos espetáculos conhecidos como “mistos”, que eram 

espetáculos teatrais que faziam uso de trechos de filmes, no início do século XIX 22.  

O cinema, por sua vez, obviamente foi influenciado pela cultura cênica vinda do 

teatro; alguns atores e diretores passaram a usar o cinema para aprimorar técnicas ilusionistas 

teatrais, gravando seus trabalhos cênicos com a câmera imóvel. O “teatro filmado” por exemplo, 

surgiu como uma extensão do teatro e foi considerado como um “cinema inferior” por alguns.23 

Toda essa preocupação com uso da experiência cinematográfica no teatro e vice-versa tem 

relação com a importância dada à receptividade do espectador e com a intervenção disso no seu 

inconsciente e costume, advindo das duas formas artísticas, tanto cênica como a 

cinematográfica.  

O teatro adquiriu, assim, muitas contribuições do cinema que contribuíram para a 

relação entre o espectador e a peça teatral a ser dramatizada. Este é mais um ponto da influência 

do cinema, que pode mudar e renovar hábitos. Tudo isso porque ele dá significado aos hábitos 

e comportamentos. No caso do teatro, o cinema ressignificou a forma de apresentação para o 

público e a forma como ele enxergava a peça. No início do século XX, por exemplo, ir ao teatro 

não significava apenas ver uma dramatização em palco, mas também ver um filme projetado 

através de um cinematógrafo. As ruas onde ocorriam sessões de cinema também eram 

ressignificadas, ganhavam um novo movimento por conta do público cinéfilo e tiveram suas 

lanchonetes e seus cafés mais frequentados em dias de exibição de filmes. 

No Brasil podemos perceber essa questão do cinema e de sua influência em 

diferentes lugares já partir de suas primeiras exibições. Walter da Silveira registra o primeiro 

espetáculo cinematográfico no país, que ocorreu em 8 de julho de 1896, na Rua do Ouvidor, 

Rido de Janeiro. Segundo ele, outras salas logo se instalaram, devido ao sucesso das sessões de 

cinema que começavam às 11 da manhã e duravam até às 22 horas. Já na Bahia, ela aconteceu 

em 1897, no teatro Politeama, em Salvador, no dia 4 de dezembro sendo registrado em coluna 

central da primeira página do Diário de Notícias.24 Em Salvador houve um crescimento da 

                                                             
22 Ibidem, p.28. 
23 Ibidem, p. 31. 
24 “Cinematographo e Graphophono: A convite do Sr.D. da Costa e do Sr. Feliciano Batista, fomos, ontem à noite, 

no Politeama, assistir ao funcionamento desses aparelhos trazidos de Paris por aquele cavalheiro, em sessão que 

se realizou exclusivamente para a imprensa – e não perdemos tempo passando ali poucas horas apreciando essas 

maravilhas da ciência aplicadas às diversões. 

Realmente são muito interessantes tais aparelhos, quando aperfeiçoados como os que vão exibir perante o público 

o Sr. D. da Costa. O cinematógrafo, que produz os efeitos, geralmente conhecidos, das lanternas mágicas, tem 

sobre estas a grande novidade e aperfeiçoamento de serem fotografias ou desenhos projetados que reproduzem 

cenas da vida, representadas como se os seus personagens fossem pessoas vivas e em movimento. 
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variação de cinemas destinados a diferentes públicos, seja para a educação católica com o 

Cinema dos Salesianos (1907) e Cinema Recreio São Jerônimo (1917) ou para militares com o 

Cinema do Forte de São Pedro (1914). Alguns cinemas e teatros apresentavam a influência 

francesa na decoração das salas de entrada, como o Cinema Bahia (1909 -1911), o Cinema 

Olympia (1915). 25  

Tem-se também o exemplo de hábitos influenciados pela técnica de exibição de 

filmes. Em Porto Alegre, por exemplo, a experiência do cinematógrafo vem precedida da 

tradição espetacular lanternista26. Faziam parte do momento histórico as projeções esporádicas, 

marcadas pela descontinuidade e diversidade dos filmes curtos, entre 1896 e 1908, com 

destaque para o cinema itinerante, integrante do sistema de diversões públicas. Os hábitos 

adquiridos com a experiência lanterna mágica influenciaram o modo de apropriação do 

cinematógrafo pelo público. Imagens de vistas fixas eram complementares às animadas, 

gerando uma diversificação de espetáculos exclusivos de projeções. O cinema tentava se firmar 

enquanto gênero espetacular com as exibições prolongadas de projeções no teatro, que mais 

tarde vieram ser hegemônicas, com o fim dos programas por sessões. Isso influenciou o gosto 

por cinema, formou hábito da frequentação dos espetáculos cinematográficos e, assim, formou 

público espectador. 27  

Quanto ao público, podemos falar de sua expressividade, que se dava por meio de 

intervenções orais e de palmas, pedidos de reprises de filmes, manifestações mais intensas com 

fitas que abordavam conteúdos políticos. E sobre a sua divisão por sessões, a exemplo das as 

matinês dominicais, mais frequentadas por mulheres e crianças de elite.28 

O cinema e essas suas consequentes mudanças não foram impassíveis de críticas. 

O jornalista e lítero-dramático Boccanera Júnior teceu alguns comentários negativos sobre o 

cinema na capital baiana no início do século XX. Segundo o autor, o cinematógrafo veio 

quebrar com as normas de civilidade, de higiene e da moral, ao gerar hábitos sem pudores, e 

abrir precedentes para que cada sujeito se comportasse da forma que bem entendesse. O cinema 

também teria afastado o ator de sua arte (o teatro), causando morbidade na cena teatral nacional. 

Boccanera Junior via o cinema como lugar do sensualismo e do crime, prejudicava o lar e a 

                                                             
Assim, tivemos ontem ocasião de apreciar, entre outras cenas, o desfilar de um esquadrão de cavalaria, destacando-

se nitidamente todos os movimentos dos cavalos com os pés e caudas, etc., cujo efeito ótico era perfeito”. Ver: 

SILVEIRA; DIAS, 1978, p. 9. 
25 BOCCANERA JÚNIOR, Silio. Os Cinemas da Bahia. 1897-1918. Salvador: Edufba, 2007, p. 36 - 86.  
26 Referente ao uso da lanterna mágica, projetor de imagens desenhadas em uma placa de vidro, que ao passadas 

pela lente, causava a impressão de movimento destas. 
27 TRUSZ, 2011, p. 22. 
28 TRUSZ, 2011, p. 25. 
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sociedade com esse caráter subversivo. Por este motivo, o autor considerava que alguns filmes 

deveriam ser proibidos, passando pela censura da polícia, a fim de que se preservasse a moral 

doméstica.29 

Mas nem todos viam o cinema de modo tão negativo quanto Boccanera Junior. 

Afinal, ao mesmo tempo em que influenciava hábitos que desviavam os padrões de civilidade 

da época, também foi tido por muitos como uma ferramenta de defesa e difusão de hábitos tidos 

como modernos e civilizados, especialmente junto aos setores populares. 

Há quem defenda que também em Feira de Santana o cinema impactou fortemente 

a vida do público, que passou a ter o hábito de se entregar aos filmes, identificando-se com os 

personagens, como fez Aline Santos. Com isso, ocorreu um aumento do fluxo de pessoas ao 

cinema, no modo de se vestir, nos comportamentos e no hábito da paquera. A autora apontou, 

assim, indicativos de hábitos tidos como urbanos, que inclusive iam além da diversão 

cinematográfica. Homens e mulheres, por exemplo, eram influenciados pela moda transmitida 

pelos atores e pelas estrelas do cinema. A criação de uma sessão popular também demonstra 

como os costumes de lazer dos populares tiveram o acréscimo e interferência do cinema, sendo 

estes reconhecidos como um público frequente, constatando-se a variedade de público que o 

cinema poderia abraçar. 30 

Com a ampliação do público e a popularização da prática de ir ao cinema, novas 

preocupações surgiram. As normas de conduta chamavam a atenção das mulheres (moças) para 

que não fossem ao cinema com homens com os quais não fossem casar, porque era considerado 

um perigo esse tipo de prática, e por isso essa norma buscava “protegê-las” deles.31 

No entanto, com a consolidação do cinema em Salvador, em 1920, as estrelas de 

cinema americanas seriam o novo padrão de beleza feminina, baseado na mulher branca, que 

interferiu – e interfere – nos hábitos de cuidado com a estética. Isso leva a comercialização de 

produtos de beleza para as mulheres se assemelharem às atrizes do cinema. A experiência 

cinematográfica também se incorporou nas relações afetivas, como um novo local para o 

encontro amoroso e para a paquera, somado aos ideais de feminilidade e masculinidade (macho 

forte, mocinha frágil) para criar o modelo de casal no estilo romântico burguês.32 O gênero 

                                                             
29 Ibidem, p. 24. 
30 SANTOS, 2012. p. 121; 123. 
31 RAMOS, Cristiana Barbosa de Oliveira. Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: mulheres de 

elite, cidade e cultura (1900-1945). Dissertação (Mestrado). Santo Antônio de Jesus, 2007. p. 46. 
32 SANCHES; Maria Aparecida Prazeres. As Razões do coração: namoro, escolhas conjugais, relações raciais e 

sexo-afetivas em Salvador. 1889/1950. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2010. p. 81-82. 
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espetacular cinematográfico, portanto, interferiu nos hábitos das mulheres, que passaram a 

frequentar esferas públicas, incluindo o cinema.33  

Por outro lado, pode-se assim dizer que houve uma modernização dos costumes que 

fez com que o cinema fosse um facilitador para a paquera, possibilitando a ida de mulheres 

acompanhadas pelos seus pretendentes para assistirem aos filmes, e para maior autonomia da 

mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros. Educação, cultura e lazer das mulheres de elite em Salvador, 1890-

1930. Dissertação (Mestrado em História). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1997. p. 143-144.  
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2. O TEATRO DE SANT’ANA E A PRIMEIRA FASE DO CINEMA EM FEIRA DE 

SANTANA (1910-1919) 

 

 

Para compreender como as sociabilidades se davam em Feira de Santana no início do 

século XX, é preciso explicar o ideal de cidade em voga naquele momento, no qual, aliás, o 

teatro e o cinema estavam inseridos enquanto modelos civilizados de cultura. Mas se deve levar 

em conta que o cotidiano e as relações sociais na cidade ainda conservavam práticas ligadas ao 

meio rural, consideradas, na opinião das elites, como atrasadas em relação ao modelo de cidade 

por elas buscado.  

Nesse sentido, práticas repressivas foram criadas para assegurar o enquadramento de 

comportamentos e hábitos aos valores tidos como civilizados, e isso se estendia às 

sociabilidades dos sujeitos populares. Isso é um ponto crucial que permite perceber outras 

formas de lazer, diversão, práticas sociais que não as ditadas e vivenciadas por setores mais 

abastados de Feira de Santana. 

 

 

2.1 Caracterização de Feira de Santana 

 

Nas duas primeiras décadas do século XX Feira de Santana era conhecida por seu 

comércio de gado e pela feira livre que atraía grandes movimentações, tanto dos comerciantes 

varejistas como de compradores. Dentre esses dois tipos de atividades econômicas, o que mais 

se destacava realmente era a pecuária, grande responsável pelo desenvolvimento da cidade, 

visto que no início do século XX o município passou a investir na construção de estradas para 

fomentar e facilitar o comércio de gado por meio de ligações com as cidades circunvizinhas. 

Essas ligações eram feitas através da construção de estradas, vias de acesso, ou por relações 

econômicas e políticas. Isso dinamizou a economia de Feira, aumentando o afluxo de pessoas 

na cidade, além do desenvolvimento de cidades vizinhas.34 

Esse desenvolvimento pode ser percebido através de dados trazidos por Poppino, que 

mostra um aumento no número de estabelecimentos comerciais, que passam de 100, no ano de 

1881, para 400 em 1916.35 Esses estabelecimentos comerciais configuram o que Simões 

                                                             
34 SIMÕES, Kleber José Ferreira. Os homens da Princesa do Sertão: modernidade e identidade masculina em 

Feira de Santana (1918-1938). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2007. p. 25. 
35 POPPINO, 1968, p. 157-159. 
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chamou de “comércio formal”, que começou a crescer da década de 191036 graças às grandes 

movimentações no centro urbano de Feira de Santana possibilitadas pelo comércio de gado. 

Devemos levar em consideração que o sensível desenvolvimento econômico de seu 

comércio, tanto formal como informal, foi derivado das feiras organizadas por lavradores e 

roceiros. Esses sujeitos, mesmo comercializando em área urbana, habitavam áreas rurais da 

cidade e constituíram a maioria de sua população (68%) até 1940, contra 21% das pessoas no 

meio urbano.37 

No entanto, Feira se definiu como entreposto comercial graças a tramas e conflitos 

históricos de interesses individuais e coletivos; interesses de sujeitos ligados ao comércio 

formal em sua maioria, responsáveis por mudanças estruturais na cidade, bem como construção 

de vias públicas, reformas dentro do perímetro urbano, a fim de estabelecer relações comerciais 

com outras cidades e preparar a cidade para novas mudanças. É possível perceber isso no 

documento assinado pelo intendente Agostinho Fróes da Motta, em 1916: 

 

Com a projetada ligação desta cidade à Capital do Estado, que tudo leva a crer, 

será uma realidade dentro em pouco tempo a nossa população deverá 

aumentar-se de modo muito sensível.  

Atualmente mesmo já se faz sentir a falta de prédios para a população estável, 

que aumenta progressivamente. 

É evidente a necessidade dos poderes públicos procurarem remediar ou 

mesmo sanar as dificuldades que começam a se manifestar.  

Daí a necessidade de incrementar a expansão do novo perímetro urbano, 

influenciando novas edificações e abrindo novas vias públicas. 38 
 

Agostinho Fróes da Motta estava levando em consideração a dificuldade do munícipio 

ter uma infraestrutura adequada para um crescimento populacional que viria a ocorrer. Nesse 

momento já estava considerando o aumento populacional em 1916, mencionado anteriormente, 

que deveria ser acrescido sensivelmente após a construção da ligação Feira-Salvador. Uma 

coisa levaria a outra: ao abrir as vias à Feira, fazia-se necessário também modificar a cidade 

para receber as novas mudanças, sanar as suas dificuldades que se expressavam na falta de 

moradia para aqueles que na cidade viriam a residir, e no considerado pequeno perímetro 

urbano, que deveria ser expandido pelos poderes públicos.  

A responsabilidade colocada aos poderes públicos era uma realidade, afinal foram os 

sujeitos presentes nesse cenário os responsáveis pelo crescimento econômico de Feira de 

                                                             
36 SIMOES, Op. Cit. 27. 
37 SILVA, Mayara Pláscido. Experiências de trabalhadores/as pobres em Feira de Santana (1890-1930).  

Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. 2012. p. 32. 
38 Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. Ofício número 118 de 16 de novembro de 1916. Livros de 

notas, número 125 e 126. Arquivo Público Municipal de Feira de Santana.  
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Santana. Definir o caminho pelo qual a cidade deveria caminhar não era tarefa para qualquer 

pessoa, afinal isso fazia parte de um jogo de interesses onde se sobressaiam as grandes famílias 

que dominavam o cenário social, econômico e político em Feira de Santana. Assim, estavam 

nas mãos dos Fróes da Motta, dos Bahia, dos Falcão e dos Boaventura as maiores concentrações 

de renda da cidade. É nesse cenário que figura o intendente Bernardino Bahia, em 1912, 

ocupando o cargo por seis anos e depois passando-o para Arnold Silva39, seu genro, do qual 

iremos falar no capítulo seguinte. 40 

De acordo com Santos, esse grupo dominante, responsável pelo empreendimento da 

urbanização, não era homogêneo. É preciso falar, portanto, em elites, no plural. Quem fazia 

parte dessas elites eram “membros da imprensa feirense, profissionais liberais (médicos, 

advogados, engenheiros, farmacêuticos, professores), comerciantes, funcionários públicos, 

além de fazendeiros e coronéis”. Em meio a tal diversidade a investida modernizadora na cidade 

não se deu sem conflitos entre novos ideais e as práticas e grupos tradicionais.41 

Mais precisamente, como afirma Reis, eram os comerciantes quem detinham o poder 

político em Feira de Santana nas duas primeiras décadas do século XX. Dentre eles estavam 

Agostinho Fróes da Motta, comerciante de fumo e coronel, e Bernardino Bahia, comerciante de 

gado. Ambos foram intendentes municipais e juntos seus mandatos somaram quase dez anos.42 

Mencionamos Fróes da Motta e Bahia por dominarem a cena política durante nosso 

recorte temporal (1910-1920). Governaram, portanto, durante a chamada Belle Époque 

europeia que se estendeu da década de 1880 até a segunda década do século XX. Nos seus 

efeitos sobre a dinâmica urbana no velho mundo, tratava-se de um fenômeno político 

modernizador cujo objetivo envolvia o reordenar do espaço citadino promovendo uma 

reestruturação dos grandes centros seguindo uma lógica econômica e de controle social, que 

depois repercutiu para cidades de outras partes do mundo, como foi o caso do Rio de Janeiro e 

Salvador, vindo também a alcançar Feira de Santana, ainda que de forma distinta e particular.43 

Nesse contexto estava em jogo o que Sevcenko identificou como um projeto burguês 

visando internalizar o capitalismo no Brasil44. Esse projeto se expressava por um conjunto de 

                                                             
39 A participação de Arnold Silva deve ser destacada já que sua família não foi conhecida só pela participação na 

política, mas também em meios culturais, sociedades assistencialistas, imprensa e no cinema, do qual iremos falar 

posteriormente. 
40 SIMOES, 2012, p. 28-29. 
41 SANTOS, 2012, p. 18-20. 
42 REIS, Wagner. Agostinho Fróes da Motta: trajetórias e conquistas de um “homem de cor” em Feira de Santana 

(1856-1922). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. 

2012. p. 143-144. 
43 Idem, p. 175. 
44 SEVCENKO, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. História da vida 

privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. vol. 3.  p. 22-23. 
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mudanças, advindas da instauração do regime republicano, quando deveriam ser superadas 

características de atraso do Brasil em relação à Europa, como insalubridade, construções muito 

antigas, ausência de grandes polos industrias, ou qualquer outro aspecto que fosse considerado 

incivilizado.45 

Desse modo, as reformas empreendidas pelas autoridades feirenses no início do século 

XX, ainda que centradas mais na normatização de práticas sociais do que nas condições físicas 

da cidade, não estavam deslocadas de uma conjuntura nacional que tinha um desejo de evoluir 

com base nos padrões europeus de vida e superar as heranças de um passado colonial.46 Feira 

buscou, portanto, por um ideal de civilidade. Este ideal foi muito divulgado pela imprensa local, 

assim como aconteceu por todo país e baseou o modelo de cidade em voga entre 1910 e 1920.47 

 

 

2.2 O modelo de cidade em voga 

 

Entre o fim do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, Feira de Santana 

vivenciou uma mudança em seus ideais de cidade, que passaram da cidade de clima especial à 

cidade “Princesa do sertão”. O discurso sobre o seu clima privilegiado, que corresponde ao 

primeiro ideal mencionado, foi motivado pela sua característica comercial48 e é dele que 

tratearmos primeiramente.  

Esse modelo de cidade saudável foi difundido especificamente por artistas (poetas, 

escritores) e políticos que em seus escritos publicados, de acordo com Silva, contribuíram para 

a legitimação do discurso sobre a especialidade da cidade, que teria um clima agradável e 

favorável para o tratamento de doentes, especialmente os tuberculosos. O discurso de clima 

favorável, por conseguinte, ganhava reconhecimento a partir do momento em que era 

publicado, divulgado e não tinha sua credibilidade contestada.49  

Vale destacar que a explicação para a especialidade da cidade com base em seu clima 

foi possível porque o conhecimento médico da segunda metade do séc. XX, quando ocorre a 

epidemia de cólera morbus na cidade e quando tal ideia de especialidade se constrói, não era 

suficiente para produzir outra explicação racional. Logo, seus habitantes realmente acreditavam 

                                                             
45 SILVA, 2000. p. 143-146;  
46 Ibidem, p. 146. 
47 Ibidem, p. 151. 
48 Ibidem. p. 22. 
49 Ibidem, p. 38-39. 
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nessa explicação50 e, além disso, se deram conta de que podiam fazer uso do ‘fato’ de que a 

despeito da epidemia, as poucas mortes ocorridas em Feira, quando comparado a outros lugares 

podiam ser divulgadas como uma notícia de que sua terra tinha um clima benigno, ainda que 

isso não correspondesse à realidade já, que os dados sobre a saúde em Feira no período mostram 

que a população sofria tanto quanto qualquer outra da época com epidemias e problemas básicos 

de saúde. 

Mas ao falar de discursos devemos levar em consideração a realidade na qual a cidade 

estava inserida neste momento, que correspondia ao seu sensível crescimento econômico com 

o avanço do comércio, derivado das feiras organizadas por lavradores, como já foi dito. 

A possibilidade do crescimento econômico de Feira de Santana foi também um dos 

motivos pelo qual se desenvolveu o ideal de cidade de clima saudável, para que não fossem 

prejudicados o comércio na cidade e a chegada de transeuntes e de comerciantes por conta de 

epidemias. Podemos dizer que o objetivo desse ideal era unir o útil ao agradável (já que as 

pessoas realmente acreditavam na característica saudável e Feira de Santana) e contribuir, 

portanto, para o estabelecimento de comércios e manutenção de consumidores na cidade.51  

Só que esse modelo de cidade visado por esse ideal começou a ser superado com a 

virada para o século XX, quando a imprensa local tratou de ressaltar uma aspiração de cidade 

que compunha nesse momento um novo ideal, em diálogo com as novas transformações 

políticas e sociais do país: o de cidade civilizada. Ao ser tirada de cena a importância do meio 

ambiente e da natureza, que fazia parte do ideal de cidade saudável, o novo ideal foi levado ao 

palco através do novo discurso civilizador republicano, que ressaltava a capacidade de 

interferência e controle do ambiente pelo homem, aliado à sua racionalidade. Com isso, novos 

padrões de sociabilidade e higiene estavam sendo buscados pela sociedade feirense.52 

No decurso do novo século, tal ideal ganhou força, se configurando nas mais diferentes 

formas de sociabilidade, seja na música, no esporte, no lazer. O processo de urbanização se 

intensifica e o consumo de produtos ditos modernos e de novas tecnologias ganha mais destaque 

na cidade de Feira de Santana. Para Oliveira, as novas tecnologias na cidade transformaram sua 

                                                             
50 Silva constatou isso através do número de mortos em Feira de Santana entre agosto de 1855 e julho de 1856, 

que se somaram 212, sem discriminação de suas causas, o que lhe permitiu identificar 128 mortes causadas pelo 

cólera. Ibidem, p. 65-67. Não só as mortes contribuíram para essa análise como também o fato de existirem 

precariedades no serviço médio e nas condições de saúde da cidade.  No entanto, mesmo com esses dados e essas 

características, as mortes foram justificadas através da ideia de que as pessoas já chegavam na Feira contaminadas, 

sendo a cidade apenas o lugar de sua morte. Cf. SILVA, 2000, p. 73-74. 
51 Ibidem. p. 76-77. 
52 Ibidem, p. 158. 
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paisagem e os comportamentos de seus habitantes, criando “novas sensibilidades”, que 

deveriam estar de acordo com as expectativas do ideal civilizador e moderno.53  

Essas expectativas, no entanto, vinham acompanhadas pela ação disciplinarizadora e 

pela exclusão de parte da população que não atendia aos novos padrões, especialmente as 

populações negras, egressas da escravidão, transeuntes roceiros, lavradores, que não 

correspondiam à disciplina do trabalho no século XX, ou que carregavam aspectos da Feira que 

deveriam ser superados: comportamentos tradicionais, rurais. Esses sujeitos passaram a ser 

marginalizadas de acordo com sua situação econômico-social.54 

Para isso o meio urbano passou por um processo de limpeza, pautado no combate a 

práticas e costumes que remetiam a um certo tipo de vida considerado atrasado, correspondentes 

ao passado monárquico, à vida rural e à escravidão. Mas o quão Feira de Santana se aproximou 

desse ideal?  

As autoridades, a imprensa, os espaços de lazer dentre outros diversos elementos nos 

provam que o ideal de civilidade e o modelo moderno de cidade estavam presentes nas diversas 

esferas da sociedade e se firmavam, ao mesmo tempo, nelas. A imprensa, com o exemplo do 

Folha do Norte, jornal de maior notoriedade local na época, foi imprescindível para a 

divulgação desse ideal, bem como das atividades sociais tidas como civilizadas. Reuniões das 

sociedades filarmônicas, apresentações de grêmios dramáticos, festas nas casas de sujeitos de 

notoriedade, reuniões das sociedades mutualistas. Reclamações de atos desrespeitosos à moral 

e os bons costumes também eram colocadas à leitura para que fossem coibidos. Eram os novos 

hábitos citadinos que deveriam ser colocados à vista.  

Um outro exemplo de atividade divulgada no jornal era o cinema, objeto de nossa 

pesquisa, visto como uma novidade tecnológica e que aos poucos se tornou imprescindível para 

a Feira aspirante à moderna. Transformou-se em palco de benefício para as mais importantes 

sociedades da cidade e foi objeto visado por sujeitos envolvidos com a cena da cultura local. O 

aparelho cinematógrafo passou a se fixar na maior casa de espetáculo de Feira de Santana, o 

Teatro de Santana, e aos poucos modificou a cultura de espetáculos, que cada vez mais saía da 

cena dramática e entrava na cena cinematográfica, a ponto de ter seu nome modificado para 

Cine-teatro de Santana.  

                                                             
53 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. “Canções da cidade amanhecente”: memórias urbanas, 

silêncios e esquecimentos, Feira de Santana, 1920-1960. Tese (Doutorado em História). UnB, Brasília. 2011. p. 

19. 
54 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle 

époque. Campinas, São Paulo, Editora da Unicamp, 2001; Ver também: MATTOS, Rômulo Costa Mattos: As 

“classes perigosas” habitavam as favelas: um passeio pela crônica policial no período das reformas urbanas. 

Desigualdade & diversidade. Rio de Janeiro, p. 149-170, v. 5, 2009. 
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Não era qualquer um o beneficiado pelos espetáculos cinematográficos. Esperava-se, 

portanto, um comportamento apropriado diante da exibição dos diferentes atos, bem como um 

padrão de vestimenta adequado para frequentar uma soirée55. O cinema era mais um produto 

moderno que se encaixava perfeitamente naquela urbe pretensamente civilizada. De fato, todo 

contexto social, econômico, político e o modelo de cidade em voga influenciaram a chegada e 

a permanência da mais nova diversão do século XX. É nesse contexto que se apresenta o cinema 

na Feira. 

 

 

2.3 A primeira fase do cinema em Feira de Santana (1910-1919) 

 

A partir dos estudos sobre o cinema em Feira de Santana, de 1910 a 1920, percebemos 

que podemos dividir suas atividades em duas fases, até então: a primeira se caracteriza pela 

exibição de filmes com ‘cinemas’ (aparelhos de projeção) itinerantes, em residências de pessoas 

da elite e em teatros, neste caso o Teatro de Sant’Anna; a segunda configura-se a partir da 

inauguração de espaços comerciais especialmente concebidos para abrigar as mostras de 

cinema, os “cines”. Neste capítulo trataremos de como ocorreu a primeira fase do cinema da 

cidade de Feira de Santana. 

Vale destacar que não definimos essas duas partes a partir de uma concepção 

evolucionista do cinema, visto que concordamos que sua história é feita de rupturas e 

descontinuidades, além de que ela não se configurou da mesma maneira em todo o mundo. 

Vejamos porquê. 

Existe um período da história do cinema a nível mundial (Estados Unidos e França) 

definido enquanto Primeiro Cinema. De acordo com Costa56, este se divide em duas fases: a 

primeira (1894-1906/1907), é conhecida como a fase do “cinema de atrações”, na qual os filmes 

eram construídos com o objetivo de “chamar a atenção do telespectador” e não de contar 

histórias. A narrativa era um elemento ausente, não havia uma história a ser assistida. Os filmes 

se caracterizavam, portanto, por uma atuação que quebrava com o caráter ficcional, já que os 

                                                             
55 Festa, sessão cinematográfica, ou qualquer evento espetacular ocorrido à noite. 
56 COSTA, Flávia Cesarino. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). História do Cinema 

Mundial. Campinas: Papirus, 2006. 



33 
 

atores gesticulavam para a câmera, cumprimentando o público. Nessa fase também os filmes 

eram exibidos nos vaudevilles57, nas feiras de filmes, nos cafés.  

O término desta primeira fase foi marcado pelo início das exibições de filmes nos 

nickelodeons58. Esta segunda fase, tem início em 1906 e termina em 1913-1915. Este período é 

uma transição, porque os filmes começam aos poucos ter um formato narrativo e a serem 

exibidos em espaços exclusivamente cinematográficos. Também o cinema vai se estruturando 

industrialmente, com a divisão de produções para materiais destinados à gravação, ao estúdio e 

à montagem. Vale destacar que não houve uma separação, uma quebra entre essas duas fases, 

visto que foram maracas por interseções e sobreposições.59 

Nesse momento, a expansão dos nickelondeons atraía um público numeroso por conta 

de seus ingressos baratos (a um níquel, como já foi dito no primeiro capítulo) e isso também 

forçou a indústria cinematográfica a se reorganizar porque a demanda por filmes cresceu 

bastante. Assim, os Estados Unidos começam a regulamentar a venda e distribuição de filmes 

em 1909 com a criação da Motion Pictures Patents Company (MPPC), com o objetivo de 

solidificar as bases econômicas da sua indústria cinematográfica. Para isso, o preço dos 

ingressos e o aluguel dos filmes subiu, e aos poucos a convenção narrativa foi adotada nos 

filmes para atrair um público de classe média e garantir, assim, respeitabilidade no mercado.60 

É importante falar sobre esse contexto do cinema pois é nele que está inserido o nosso 

recorte temporal. O cinema chega em Feira de Santana dentro da realidade do Primeiro Cinema 

a nível mundial, precisamente na sua segunda fase. Portanto, a primeira fase do cinema em 

Feira corresponde a segunda fase do Primeiro Cinema.  

Quando ocorreu a primeira apresentação de cinema em Feira de Santana, no dia 18 de 

junho de 1910, foi registrada nos jornais da cidade como a estreia de um “aperfeiçoado aparelho 

que tem como seu empresário o ilustre sr. Áureo Oliveira”, a empresa (podemos assim dizer) 

chamava-se “Cinema Brasil”.61 O espetáculo, que ocorreu no Teatro de Sant’Ana, também foi 

anunciado pelo Folha do Norte: 

 

Funcionará hoje, pela primeira vez nesta cidade, no Theatro de Sant’Ana, o 

Cinema Brasil, importante aparato da Casa Pathé. 

Serão exibidas interessantes fitas, destacando-se a cômica – Um dia de Paga. 

[...] 

                                                             
57 Locais destinados a shows de variedades, como peças teatrais, espetáculos cinematográficos e apresentações 

burlescas. Esse foi um local muito conhecido na história do cinema já que muitas sessões ocorreram nos 

vaudevilles. 
58 COSTA, 2006. p. 24-26. 
59 Ibidem, p. 26. 
60 Ibidem, p. 26-28. 
61 CINEMA BRASIL. O Município, 18 jun. 1910. p. 2. 
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Certamente o Sant’Ana regurgitará de espectadores, raras como são as 

diversões entre nós.62 

 

Vê-se que o cinema vem como uma alternativa a mais para as raras diversões que 

faziam parte do cotidiano de Feira de Santana. Além disso, há o início das exibições de filmes 

no Teatro de Sant’Ana, que se torna o principal local de exibições fílmicas a partir desse 

momento até o início de 1920, quando surge seu concorrente o “Cine Brasil”, mas isso é assunto 

para o próximo capítulo. Por enquanto vamos tratar do Teatro de Sant’Ana antes de se tornar 

Cine-Teatro, em 1919, e antes de aparecerem seus concorrentes.  

As exibições empreendidas por Áureo de Oliveira com o Cinema Brasil foram breves 

e, ao que tudo indica, tiveram seu encerramento em julho de 1910, visto que foram anunciadas 

as apresentações cinematográficas gratuitas da festa de louvor à Nossa Senhora de Sant’Ana, 

realizadas por Galdino Santos, proprietário do Cinema Elo de Ouro, percussor do Cinema 

Brasil.63 Durante essa festa, foram marcadas exibições na casa do vigário Tertuliano Carneiro, 

“acessível, portanto, a todo o povo”64, mas que acabou não ocorrendo por motivos não 

explícitos e foram transferidas para outro local.65 

A casa do padre Tertuliano Carneiro, chamado também de “Bebeto”, foi descrita como 

“acessível” por conta de suas “relações sociais com boa parte da população feirense”, que já 

deviam ser estáveis desde essa época, afinal, exerceu cargo de monsenhor no Conselho 

Municipal desde 1915, sendo seu presidente em 192566, e também foi presidente da Sociedade 

Montepio dos Artistas Feirenses em 1911 e 1912.67 

A exibição de filmes em residências então nunca chegou a ocorrer, pelo menos não 

que se tenha registrado. Quem dominou de fato a exibição de filmes foi o Teatro de Sant’Ana. 

Isso corresponde a uma realidade do cinema no período, quando muitos filmes eram exibidos 

em teatros. 

Isso ocorreu por conta da criação da MPPC, mencionada mais acima, quando o cinema 

passou a ser voltado para a classe média. Ele deixa de ser um divertimento “de operários” para 

ser “de todas as classes sociais”. Os filmes passam, então, a ser exibidos em palácios luxuosos, 

                                                             
62 CINEMA BRASIL. Folha do Norte. Feira de Santana, 18 jun. 1910. p. 2. MCS. 
63 CINEMA ELO DE OURO. O Município, 23 jul, 1910, p. 1. MCS.  
64 CINEMA ELO DE OURO. O Município, 30 jul,1910. p. 1. MCS. 
65 CINEMA ELO DE OURO. O Município, 6 ago,1910, p. 1. MCS. 
66 CUNHA, Nayara Fernandes de Almeida. Os coronéis e os outros: sujeitos, relações de poder e práticas sociais 

em Feira de Santana (1907-1927). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de Santana, 

Feira de Santana, 2013. p.30 
67 Ibidem, p. 143. 
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em sua maioria propriedades das empresas de cinema.68 E os teatros se encaixavam bem nesse 

modelo de local. 

Mas a fixação do cinema no teatro sofreu tensões visto que muitos artistas dramáticos 

o enxergavam como deturpador da moral e dos bons costumes, além de ser visto como algo 

prejudicial ao teatro, pois para esses sujeitos o cinema iria aniquilá-lo. Silio Boccanera Junior, 

jornalista baiano, artista dramático, também diretor do Teatro São João em Salvador foi dos que 

teceu essa crítica, visto que era um sujeito que se voltava para as questões teatrais: 

 

...o cinematógrafo – o último bacillus – inoculado, nova e aperfeiçoada escola 

do sensualismo e do crime, até mais toxiante para o lar, mais subversivo para 

a sociedade, que os romances de Rabellais e Paulo de Kock, quando nos exibe 

certos filmes amorosos (filmes de alcovas, digamos genericamente), e certos 

outros, ainda, denominados policiais que deviam ser proibidos, 

terminantemente, a bem da higiene social, e da moral doméstica.69 

 

O cinematógrafo, desenvolvido pelos irmãos Lumière, era o aparelho usado para a 

exibição de filmes e possuía um design funcional, perfeito para ser transportado de um lugar 

para outro70 além de ser um 

 

 ...cronofotográfico reversível, inscreve primeiro, sobre uma primeira tira 

peculiar, a serie das atitudes, na razão de quinze por segundo. Essa tira, que 

só apresenta imagens negativas, é utilizada, no aparelho próprio, para a 

obtenção de uma nova tira, que reproduzirá, desta vez, imagens positivas.71 

 
 

Quando o cinematógrafo chegou em Feira de Sant’Ana, porém, não encontrou 

resistências de atores dramáticos ou de parte da elite envolvida no campo das artes da cidade, 

ou pelo menos não há registros disso. Nos meios de divulgação de espetáculos cinematográficos 

da cidade, os jornais, os filmes e a inauguração de cines foram anunciados com uma certa 

estima. O exemplo pode ser dado com a matéria citada mais acima, na qual o autor diz que 

seriam exibidas “interessantes fitas” e que o Teatro de Sant’Ana certamente “regurgitará de 

espectadores”. No mais, como veremos adiante, o cinema, ou os filmes, nunca foram um 

problema para a moral e civilidade dos feirenses. Muito pelo contrário: o cinema passou a ser 

um meio de disputa, visto que se configurou como, talvez, um dos espetáculos que mais 

                                                             
68 COSTA, 2006, p. 28. 
69 BOCCANERA JUNIOR, 2007, p. 24. 
70 COSTA, 2006, p. 17-19 
71 BOCCANERA JUNIOR, 2007. p. 22-23. 
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beneficiaram diferentes organizações sociais feirenses, como filarmônicas, sociedade de artistas 

a sociedade de tiro de guerra. 

O problema, então, não partia de uma suposta ausência de moral dos filmes, mas do 

tumulto que podia acontecer nas sessões. Isso era considerado um problema, visto que era um 

impedimento para a realização de uma boa exibição: 

 

O Theatro de Sant’Anna, que é, na cidade, a casa única e espetáculos, está a 

pedir melhoramentos que lhe deem maior espaço e melhor conforto, rara é a 

função, ali, em que não fica de pé, por falta de lugares na plateia e nos 

camarotes, grande parte da assistência, o que origina confusão, incomodo e 

tumulto. 

A polícia talvez possa corrigir essa confusão, esse incomodo e esse tumulto 

proibindo, como em todos os centros cultos, a vendagem de ingressos em 

número superior à lotação. 

Mas o que a polícia pode, positivamente, corrigir, vedando, no mesmo teatro, 

a entrada de rapazolas mal-educados e homens sem brio, é a assuada de 

assobios e chilradas, que acompanham a passagem das películas nas exibições 

cinematográficas. 

É preciso moralizar o nosso teatro. A <Folha> está disposta a clamar por isto, 

indicando até ás autoridades, si for preciso, o nome dos imbecis que fazem 

daquilo circo de cavalinhos ou cousa pior.72 

 

Há nessa matéria um ponto extremamente interessante: o “clamor” da Folha do Norte 

para que moralizassem o teatro, que estava sendo transformado em um “circo de cavalinhos”, 

a ponto de apelar para a ação policial. Baseando-nos na matéria os motivos para isso são: local 

lotado, prováveis vendas de ingressos que extrapolavam o número de cadeiras, tamanho 

pequeno do teatro (tanto nos camarotes como nas plateias). Ou seja: as sessões estavam sendo 

concorridas, pelo menos em 1917, ano no qual a matéria foi publicada no Folha do Norte. 

Como vimos no início deste capítulo, o número de estabelecimentos comerciais na 

cidade havia crescido para 400 em 1916, e em 1917 a cidade experimentava um sensível 

crescimento econômico, atraindo mais pessoas. Talvez isso explique o número extrapolado de 

telespectadores tanto no camarote como na plateia. Além disso, o teatro era a principal diversão 

de artes no centro e apresentava já nesse ano sessões constantes de cinema, sempre atraindo 

muitas pessoas porque “rara é a função, ali, em que não fica de pé” e a demanda, por ser grande, 

acabava por exigir mais números de ingressos e o número de telespectadores transbordava o 

número de cadeiras. 

No período do fato acima, contudo, o cinema que se apresentava em Feira de Santana 

já não era mais itinerante, digamos “há tempos”. Isso pede uma explicação.  

                                                             
72 THEATRO DE SANT’ANNA. Folha do Norte, 11 ago,1917. p.1. MCS. 
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Nos dois primeiros anos do cinema na cidade (1910 e 1911), muitos aparatos 

cinematográficos, ou simplesmente “cinematógrafos” passaram por ela. Depois da tentativa de 

investida de Aureo Filho (Cinema Brasil) e de Galdino Santos (Cine Elo de Ouro), Feira de 

Santana teve exibições oferecidas pelo “Cinema Pathé”, propriedade de Augusto dos Santos73 

em 1911, que durou o ano todo. Também vimos ser anunciado no tal periódico o “Cinema 

Alemão”, com a estreia do cinematógrafo da empresa Max Philipsen no mesmo ano74. Todos 

eles tiveram filmes exibidos no Teatro de Sant’Ana. 

Depois desses cinemas, Feira teve a presença do itinerante Cinema Victoria, 

propriedade de Lucio Victoria, que começou suas atividades em 1912, mais precisamente no 

dia 11 de maio75. Em 1913 continuou suas exibições até o dia 21 de junho e se despediu no dia 

posterior, retirando-se da cidade por um tempo76. O entendimento sobre esse cinema ter sido 

itinerante parte das análises textuais das matérias que anunciaram sua despedida e seu retorno. 

Anunciaram-se “para amanhã o Cinema Victoria anuncia um atraente programa de despedida 

pois que a empresa vai retirar-se temporariamente desta cidade”77 e quando retornou o Folha 

do Norte divulgou “o Cinema Victoria que de novo estreou, nesta cidade, no último domingo”78. 

Mas de fato os jornais nunca usaram o substantivo “itinerante” para definir o Cinema Victoria, 

provavelmente porque esta fosse a ‘condição natural’ das empresas de cinema naquele 

momento. De qualquer forma, mais tarde o Cinema Victória teve seu aparato fixado no Teatro 

de Sant’Ana permanentemente, já que não mais foi anunciada nenhuma despedida e, logo, 

nenhum retorno. 

O Cinema Victória ao longo de sua atividade (que durou nove anos) teve a maior parte 

de seus espetáculos destinada a beneficiar alguma sociedade, algum grupo organizado da 

cidade. O mais beneficiado foi a Sociedade Filarmônica 25 de Março, fundada em 1868, que 

além de ser beneficiada “abrilhantava” as soirées do cine. Esse tipo de parceria essa assim 

anunciada: 

 

O Bloco de Adeptos da 25 de Março vai fazendo muito pelo progresso e pelo 

engrandecimento da velha corporação orfeica de que ele se constituía guarda 

avançada, colhendo-lhe novos louros, zelando tradições. 

Ainda amanhã o forte e valoroso núcleo de esperançosos e moços terá no 

Cinema Victoria, uma soirée de benefício. E essa festa vai ser muito brilhante. 

                                                             
73 CINEMA PATHÉ. Folha do Norte, 26 fev,1911. p. 2. MCS. 
74 CINEMA ALEMÃO. Folha do Norte, 18 abr, 1911. p. 3. MCS. 
75 TEATRO. O Republicano, 11 mai, 1912, p. 2. MCS. 
76 CINEMA VICTORIA, Folha do Norte, 21 jun, 1913, p. 2. MCS.  
77 Idem. 
78 CINEMA VICTORIA, Folha do Norte, 13 set, 1913, p. 2. MCS. 
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Tanto que, anunciando-a, a festejada banda musical d-25 fará, bonita passeata 

pelas ruas, devendo partir do prédio social às 7 horas da noite.79 

 

 

A beneficência promovida através dos espetáculos do cinema Victoria contribuía para 

a manutenção da filarmônica. As doações vindas de eventos beneficentes e de sócios era algo 

recorrente não só para esta sociedade, mas também para as filarmônicas em geral, como já 

mostrou Santos80. Além disso, de acordo com a matéria citada do Folha do Norte, tal sociedade 

era uma corporação tradicional da cidade e símbolo de progresso, visto que era mantida por 

sujeitos da elite feirense, e cumpria o dever educativo atribuído às filarmônicas durante o início 

do período republicano. Isto porque a música foi considerada um elemento importante para a 

concretização do projeto civilizador.81 Inclusive, os donos do Folha do Norte (Arnold Silva, 

Raul Silva e Dalvaro Silva) fizeram parte da direção da Sociedade 25 de Março. 

Em 1920 Raul Silva veio a arrendar o Cine-Teatro de Sant’Ana, e com isso já se pode 

perceber um intercurso desses sujeitos nos espaços privilegiados, considerados civilizados da 

esfera social, política e cultural de Feira de Santana. Mas trataremos disso no capítulo seguinte 

A Sociedade 25 de Março, contudo, não foi a única filarmônica beneficiada pelos 

espetáculos do Cinema Victoria. Inclui-se aí a Filarmônica Victoria, fundada em 1873. Como 

já mostrou Santos, o jornal Folha do Norte (principal veículo de divulgação dos espetáculos 

cinematográficos), apesar de dar um tratamento diferenciado às filarmônicas (sendo a 25 muito 

mais divulgada no tal jornal), deu visibilidade às ações de todas as filarmônicas da cidade, já 

que eram meios tidos como civilizadores.82 E assim foram divulgados espetáculos em benefício 

também da Filarmônica Victoria: 

 

Promove uma bela função cinematográfica, em seu benefício, para o próximo 

domingo, 21 de corrente, a filarmônica Victoria. 

O “Cinema Victoria” exibirá, por essa ocasião, filmes variados e empolgantes, 

escolhidos com muito gosto.83 
 

Este foi um dos anúncios dos espetáculos em benefício à filarmônica Victoria. O 

espetáculo anunciado acima, promovido pelo Bloco de Adeptas da Victoria, inclusive foi adiado 

por conta de um atraso na chegada dos filmes que seriam exibidos84. O motivo do atraso não 

foi especificado.  

                                                             
79 SOCIEDADE 25 DE MARÇO. O BLOCO DOS SEUS ADEPTOS FARÁ FESTAS AMANHÃ. Folha do 

Norte, 12 abr, 1913, p. 1. MCS. 
80 SANTOS, 2012, p. 51. 
81 SANTOS, 2012, p. 51. 
82 Ibidem, p. 53. 
83 PHILARMONICA VICTORIA. FESTA CINEMTOGRAPHICA. Folha do Norte, 13 set, 1913, p. 1. MCS. 
84 CINEMA VICTORIA. Folha do Norte, 27 set, 1913, p. 1. MCS. 
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A Vitória também “abrilhantou” soirées (sessões noturnas) no Cinema Victoria, como 

foi o caso da apresentação em benefício à Sociedade de Tiro 310, que ocorreu em 4 de agosto 

de 1917. 85 

Apesar de já ter abrilhantado eventos como este, a Vitória não era tratada da mesma 

forma que a 25 de Março porque esta era tida como mais “requintada”, formadas por sujeitos 

mais influentes, como veremos mais abaixo, enquanto a Victoria era descrita e elogiada pelo 

Folha do Norte com menos ênfase.86 

Mas como eram definidos os espetáculos que eram “abrilhantados” ora pela Sociedade 

25 de Março, ora pela Victoria? Não existe especificação nos anúncios. Mas sabemos que as 

filarmônicas não dividiam o espaço nos eventos do Cinema Victoria no mesmo dia porque as 

aquelas eram, como observa Santos “espaços de relações de poder, com atuações sociopolíticas, 

assim quem pertencia a uma determinada filarmônica não pertencia à outra, proporcionando 

momentos de disputas nesse universo do lazer”.87 Portanto, as sessões oferecidas pelo Cinema 

Victoria no Teatro de Sant’Ana eram expressões dessas disputas sociais. Pensar que o cinema 

era algo disputável é levar em consideração que era visto como um meio propício para o 

fomento da sociabilidade das elites, para a divulgação de práticas tidas como civilizadas, como 

a apresentação de bandas musicais (filarmônicas) durante as exibições das fitas. 

Além disso, o cinema teve um papel beneficente não somente para as filarmônicas. A 

Sociedade de Tiro 310, que teve como presidente o coronel Agostinho Froes da Motta, fez um 

raid (corrida/competição) de resistência individual entre seus atiradores, no qual percorreram 

locais de Feira de Santana como “passagem pela via férrea até a estação da cidade, depois à 

Praça de Sant’Anna, Conselheiro Franco, praça São João Pedreira, Barão de Cotegipe, quartel 

do Tiro”88 e tiverem seu encerramento no Teatro de Sant’Ana, durante um espetáculo do 

Cinema Victoria no dia 24 de maio de 1918: 

 

À noite, durante o espetáculo do Cinema Victoria, que será beneficiado do 

Tiro, terá lugar a distribuição, aos vencedores, de medalhas de ouro, prata e 

bronze, falando, nessa ocasião, pela comissão incumbida de fazer a entrega o 

sr. Dr. Genésio da Silva, medico clinico nesta cidade. O dr. Genésio da Silva, 

como sabem, é umas das mais robustas mentalidades da nova geração 

intelectual baiana. 

A banda musical da sociedade 25 de Março abrilhantará o espetáculo.89 

 

                                                             
85 CINEMA VICTORIA, Folha do Norte, 4 ago, 1917, p. 1. MCS. 
86 SANTOS, 2012, p. 57. 
87 Ibidem, p. 52. 
88 TIRO DE GUERRA 310. Folha do Norte, 24 mai, 1918, p. 1. MCS. 
89 Idem. 
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Percebemos logo que a Vitória já havia tocado em um espetáculo beneficente do 

cinema ao Tiro 310, como foi mostrado mais acima, e um ano depois foi a 25 de Março que o 

fez. O que pode ter ocorrido foi um jogo de revezamento para que ambas pudessem ter seu 

momento de apresentação em beneficência à Sociedade de Tiro 310. Mas a 25 de Março 

participou de mais um evento com a 310 em 20 de julho do mesmo ano, acompanhando uma 

passeata cívica e depois tocou durante um espetáculo no Cinema Victoria,90 o que mostra uma 

preferência por esta filarmônica ou uma influência maior que esta tinha em relação à 

filarmônica Victoria, até porque Agostinho Fróes da Motta era um dos mantenedores da 25 de 

Março junto a Bernardino Bahia e Arnold Silva (como já foi dito), sendo este presidente e 

orador desta sociedade.91 

Cabe aqui ao menos brevemente explicar o que poderia ter sido a Sociedade Tiro de 

Guerra 310, baseado no que foi encontrado nos periódicos e na bibliografia que se debruçou 

nos estudos sobre as sociedades de tiro do início do século XX. Assim como as filarmônicas, a 

as sociedades de tiro, enquanto um meio esportivo, se configuravam em meio a relações de 

poder92. Além disso, com certeza fez uso do “treinamento corporal de caráter militar”, usado 

para afirmar posturas educadas sobre os corpos dos associados e praticantes do tiro. É possível 

dizer, assim, que era uma associação entre a esfera civil e militar, algo comum em todo o Brasil 

que, como indicam Silva e Capraro, “também trabalhava numa dimensão biopolítica, pois 

visava a produção do corpo espécie, ou seja, uma política estatal mais ampla de produção de 

uma população [...]”93.   

Podemos dizer com segurança que o Cinema Victoria beneficiou em seus espetáculos 

uma das sociedades de tiro no país, ligada ao Ministério da Guerra, a Sociedade de Tiro número 

310, atuante em Feira de Santana sob a presidência do coronel Agostinho Froes da Motta, 

sujeito com grande projeção política na cidade. 

                                                             
90 14 DE JULHO. Folha do Norte, 20 jul, 1918, p. 2. MCS. 
91 SANTOS, 2012, p. 57. 
92 SILVA, Marcelo Morais e; CAPRARO, André Mendes. O tiro de guerra 19 Rio Branco: apontamentos acerca 

da institucionalização esportiva de Curitiba (1909-1910). Revista Brasileira Educação Física e Esporte, São 

Paulo, v. 29, n. 2. p. 229- 243, 2015. 
93 Ibidem, p. 233. 

Isso ocorreu porque foi promovido por uma entidade vinculada ao Ministério da Guerra, a Confederação de Tiro 

Brasileiro, responsável por regular a prática de tiro no Brasil e educar militarmente a juventude do país (SILVA; 

CAPRARO, 2015, p. 234). A prova dessa vinculação com o Tiro 310 é possível ser concluída por meio de um 

convite divulgado no Folha do Norte em 21 de junho de 1917, enviado pelo ministro da guerra ao Tiro 310 para 

tomar parte da formatura da parada em 7 de setembro, próximo da capital da República. Ver: TIRO 310. Folha do 

Norte, 21 jun, 1917, p. 2. MCS. 

O Tiro 310 também tinha o respaldo dos estatutos das sociedades de tiro confederadas, sob o qual poderiam 

expulsar os sócios devedores, por exemplo. Ver: TIRO BRASILEIRO N. 310. Folha do Norte, 4 ago, 1917, p.1. 

MCS. 
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Além da sociedade de Tiro 310, o Cinema beneficiou ainda a Sociedade Montepio dos 

Artistas Feirenses94. 

Vale destacar essa beneficência, tendo em vista o crescimento dos Montepio de 

Artistas, do associativismo e do mutualismo no contexto da Primeira República. O 

associativismo já estava crescendo no século XIX visto que os trabalhadores não possuíam 

direitos trabalhistas, vivendo à deriva socialmente e politicamente. No início do século XX, 

com o processo de urbanização, fez-se necessária ainda mais a organização de trabalhadores 

que se basearam no apoio mútuo diante da sociedade excludente da Primeira República. Ao 

falar sobre o mutualismo mais acelerado que ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro entre o 

século XIX e início do XX, Jesus afirma que  

 

Em ambos os casos, o mutualismo deve ser entendido como pertencente ao 

conjunto das experiências que se manifestaram concretamente em práticas de 

solidariedades horizontais, aglutinando homens e mulheres (em geral pobres 

e trabalhadores) e gerando uma cultura emergente, diante das transformações 

econômicas, sociais, políticas e ideológicas que marcaram o período.95 

 

Na Bahia, essas características se mantiveram, visto que também foram frutos de tais 

transformações. De acordo com Carvalho, na Bahia havia 165 sociedades mutualistas, 

compostas em sua maioria por artesãos. Essas sociedades se caracterizavam pelo financiamento 

dos seus componentes que garantiam socorro mútuo, “serviços previdenciários como 

tratamento médico, auxílio a doentes, inválidos, velhos e viúvas”96. Sendo assim, a cultura 

associativa permitiu que sujeitos formassem organizações mutualistas, partindo do ponto das 

relações de troca, da reciprocidade.97  

O que não se pode negar é a participação de sujeitos da elite na sociedade Monte pio dos 

Artistas Feirenses. De acordo com Cunha98 tal sociedade mutualista, apesar de ser voltada para os 

artificies, conforme diz o seu estatuto, contava com a presença de nomes da elite como “Bernardino 

Bahia, Filinto Marques, João Mendes da Costa, entre outros”. Esses sujeitos também davam mais 

visibilidade à sociedade, fazendo com que o município enviasse mais recursos. Inclusive, sua 

                                                             
94 CINEMA VICTORIA. Folha do Norte, 5 abr, 1913, p. 2. MCS. 
95 JESUS, Ronaldo Pereira de. Associativismo no Brasil do século XIX: repertório crítico dos registros de 

sociedades no Conselho de Estado (1860-1889). Locus: Revista de História, Juiz de Fora, v.13, n. 1. p. 144-170, 

2007. p. 155. 
96 CARVALHO, Philipe Murillo S. de. A sociedade Monte Pio dos Artistas de Itabuna: trabalhadores, cultura 

associativa e o republicanismo dos de baixo, 1920-1930. In: Encontro Regional de História. Profissão historiador: 

formação e mercado de trabalho, 19, 2014, Juiz de Fora. Anais. Encontro Regional de História. Profissão 

historiador: formação e mercado de trabalho. Juiz de Fora, 2014, p. 2-3. 
97 JESUS, 2007, p. 152. 
98 CUNHA, 2013, p. 116; ver: Estatuto da Sociedade Monte Pio dos Artistas Feirenses. p. 1, capítulo 1, artigo 1ª. 

Acervo particular. 
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presidência na maioria das vezes estava ocupada por aqueles mais favorecidos economicamente na 

cidade.  

Esse foi um período no qual diversas sociedades, grêmios, estavam se organizando 

para garantir suas forças no meio social99. Logo, não foi algo restrito aos montepios. Geralmente 

o que ocorria era o benefício dado em troca de alguma coisa, algo que garantisse qualquer forma 

de ascensão social.100 

Em Feira de Santana, como podemos ver, as sociedades encontraram como um meio 

de garantir suas forças locais a beneficência negociada com o cinema. Além da Sociedade de 

Tiro 310, da Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses, Sociedades Filarmônicas 24 de Março 

e a Victoria, o Cinema Victoria beneficiou outras associações como a Liga Auxiliadora da 

Recreio do Bonfim101 e o Grêmio lítero-dramático Rio Branco102. 

Não está claro qual era a contrapartida das sociedades ao Cinema Victoria em troca da 

beneficência, o que leva a considerar a possibilidade de que esta fosse imposta. Levando em 

consideração essa possibilidade, o cinema Victoria só conseguiria se manter no Teatro de 

Sant’Ana caso ele se comprometesse a realizar espetáculos beneficentes para tais sociedades. 

No caso das filarmônicas, recorrentemente beneficiadas, poderiam tocar durante as sessões em 

troca de tal beneficência, já que sempre abrilhantavam as exibições. Trata-se de uma estratégia 

de troca ou reciprocidade, pois percebe-se uma relação entre as filarmônicas e o cinema, já que 

a primeira foi beneficiada e o cinema muito contou com a participação das bandas, inclusive da 

25 de Março.  

Sabe-se que a beneficência era algo comum para os cinemas, visto que ocorreu também 

em Belém, no Pará. Nesta cidade, os cinemas também contavam com apresentações musicais 

durante os espetáculos, como o exemplo do Serrador que teve a presença de uma jazz band 

durante a exibição de “A nympha de Nohanta”, e do cinema Ideal, que beneficiou a Caixa de 

socorros da empresa do Pará. 103 

Mas o que pode ser dito com certeza, baseado nos estudos, na pesquisa e na discussão 

apresentada neste capítulo, é que o cinema em Feira de Santana, entre 1910 e 1919, foi um meio 

encontrado por sociedades da cidade para garantir a obtenção de recursos através da 

beneficência, resultante dos valores obtidos com os ingressos dos espetáculos, que não se sabe 

                                                             
99 CARVALHO, 2014, p. 6. 
100 JESUS, 2007, p. 152. 
101 O espetáculo em benefício à Liga Auxiliadora da Recreio do Bonfim foi considerado “de gala para o qual está 

fazendo excepcional reclame”. O espetáculo contou com a participação de duas bandas musicais. Ambas não 

tiveram seus nomes citados na matéria. THEATRO, Folha do Norte, 22 fev, 1913, p. 2. MCS. 
102 CINEMA VICTORIA, Folha do Norte, 24 jan, 1914, p.1. MCS. 
103 CARNEIRO, 2011. p. 87-93. 
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se eram entregues parcialmente ou integralmente. Por outro lado, tal parceria põe em evidência 

o aspecto social que o cinema adquiriu em Feira de Santana, uma vez que sua ‘escolha’ como 

instrumento para a beneficência, demonstra que este era entendido como um meio possível para 

dar bons frutos às sociedades de ajuda mútua, que além de receberem o dinheiro, tinham seus 

nomes divulgados nos anúncios dos espetáculos cinematográficos a elas direcionados. 

Isso se configurou primordial para a manutenção do cinema em Feira neste período, 

até porque poucas vezes foram importantes as divulgações dos nomes dos filmes exibidos. Era 

muito mais interessante divulgar o nome da sociedade a ser beneficiada pelo espetáculo ou a 

banda da filarmônica que deveria tocar durante as exibições. 

Essa forma de anunciar só começa a mudar em 1919, quando vê-se divulgação dos 

títulos dos filmes recorrentemente. A partir de então, importância do ver o filme, do hábito de 

ir ao cinema pela diversão, dá uma nova cara ao cinema, substitui a importância que ele tinha 

por ser um veículo beneficente. Além da repetição de anúncios, o número de espetáculos 

cinematográficos cresceu consideravelmente, como se pode conferir no levantamento a seguir:  

 
Tabela 1 – Demonstrativo do número anual de espetáculos de cinema (1910-1920) 

Ano Número de espetáculos 

1910 5 

1911 11 

1912 26 

1913 25 

1914 21 

1915 Não disponível 

1916 Não disponível 

1917 5 

1918 11 

1919 23 

1920 52 
Média: 20 espetáculos por ano 

Fonte: Jornal Folha do Norte (1910-1920) 

 

A contagem do número de espetáculos que ocorreram em 1915 e1916 não foi possível 

pela indisponibilidade dos números do Jornal Folha do Norte destes anos. Mas isso não interfere 

na análise sobre o aumento de espetáculos que em 1920 ultrapassa o dobro de 1919, o que 

obviamente é também um reflexo da inauguração do Cine-Teatro Sant’Ana em 21 de junho de 

1919. Santos já sinalizou a importância que este espaço adquiriu com a chegada do 

cinematógrafo, que lhe deu mais destaque por conta do impacto geral que ele causava ao ditar 

novas formas de sociabilidades, de moda, comportamentos.104  

                                                             
104 SANTOS, 2012, p. 98; FONSECA, 2002, p. 198. 
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Vemos, contudo, que essa importância foi adquirida ao longo dos anos 1910 e 1919, 

enquanto o cinema se constituía em um meio de disputa das mais diversas sociedades feirenses 

beneficiadas com os espetáculos cinematográficos. Essa disputa, vale lembrar, não ocorreu 

apenas em torno do cinema, visto que o teatro era demandado pelas mais diversas atrações e 

essa variedade se intensificou quando o espaço passou a ser também Cine-Teatro de 

Sant’Ana.105 

Vale ressaltar que os espetáculos beneficentes não acabaram com a inauguração do 

Cine-teatro Sant’Ana, mas o número decaiu muito em relação ao número de espetáculos totais: 

 

Tabela 2 – Demonstrativo do número anual de espetáculos beneficentes de cinema (1910-1920) 

Ano Número de espetáculos 
Número de espetáculos 

beneficentes 

1910 5 0 

1911 11 2 

1912 26 4 

1913 25 7 

1914 21 9 

1915 Não disponível Não disponível 

1916 Não disponível Não disponível 

1917 5 2 

1918 11 9 

1919 23 4 

1920 52 9 
 Média: 5,1 espetáculos beneficentes por ano 

e 20 espetáculos ao todo por ano. 

Fonte: Jornal Folha do Norte (1910-1920) 

 

Vale destacar a queda do número de espetáculos em 1907 e 1908, que pode estar ligada 

ao fim da Primeira Guerra Mundial, que prejudicou financeiramente a Europa. A França, país 

de maior destaque no mercado cinematográfico mundial, foi um dos países que tiveram sua 

economia quebrada por conta desse acontecimento o que influenciou a queda também da 

produção de filmes.  

Pode-se ver também que no ano de 1920 Feira já contava com dois cinemas, o Cine-

teatro Sant’Ana e o Cine Brasil (mais tarde fechado e substituído pelo Cine-teatro Elite), então 

os 9 espetáculos não ocorreram apenas no primeiro local, mas sim em todos. E foram 9 

espetáculos entre um total de 56 ao todo contabilizados no ano em Feira de Santana. Não há um 

padrão no número de espetáculos beneficentes, nos quatro primeiros anos os números foram 

baixos, provavelmente, por se tratar do início das exibições de filmes na cidade, pode ter havido 

                                                             
105 SANTOS, 2012, p. 111. 
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nesse período uma quantidade ainda pequena de público. Em 1911 foram beneficiados apenas 

a 25 de março e Victoria, cada um por um espetáculo. Em 1912 foram novamente, além do 

benefício às obras das torres da Matriz e do bloco de adeptos da 25 de Março, cada um uma 

vez. Em 1913 o Victoria beneficiou o bloco de adeptos da 25 de Março duas vezes, bem como 

a 25 de Março, o grêmio das protetoras da 25, a festa de Sant’Anna e o bloco de adeptas da 

Victoria, cada um desses três últimos uma vez. Em 1914 ocorreu um número de espetáculos 

beneficentes que somou quase a metade do total, até porque novos acontecimentos receberam 

o benefício, como foi o caso dos festejos do Cruzeiro, ao Alto Gonçalo, o Centro instrutivo Rio 

Branco e o Grêmio Literário Rio Branco entraram na lista dos novos beneficiados pelo Victoria, 

todos eles foram beneficiados uma vez. Em 1917 o Tiro 310 foi a nova agremiação a receber a 

beneficência, já que estava sendo formada naquele ano. A Sociedade Montepio dos Artistas 

Feirenses, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana e a Festa do Rosário receberam o 

benefício em 1918 e em 1919 a única e a última beneficiada pelo teatro Sant’Ana foram as 

obras da capelinha do Cruzeiro. A partir de então, estreia o Cine-teatro Santana, que beneficia 

no mesmo ano o Clube da Cruz Vermelha, de sociedade novata a ser auxiliada pela casa. 106 

Em 1920, o Cine Brasil também realizou espetáculos em benefício a 25 de Março, à 

Victoria, à capela do Cruzeiro. E o Cine-teatro Elite beneficiou apenas a 25 de Março. Na 

verdade, esta sociedade não deixou se ser beneficiada um ano sequer, até porque, como já foi 

dito no Folha do Norte, ela estava “sempre na vanguarda de todas as ideias e atos de 

beneficência”. Além de ser beneficiada, ela participava enquanto banda musical nos 

espetáculos.107 A Victoria só deixou de ser beneficiada em 1919.108 

 

 

  

                                                             
106 Jornal Folha do Norte (1910-1920). 
107 MONTEPIO DOS ARTISTAS. Folha do Norte, 7 set, 1918, p. 1. 
108 Jornal Folha do Norte (1920). 



46 
 

3. O CINE-TEATRO DE SANT’ANA NO INÍCIO DA SEGUNDA FASE DO CINEMA 

EM FEIRA (1919-1920) 

 

Como dissemos no capítulo anterior, o cinema chega em Feira de Santana ainda 

durante o que conhecemos como Primeiro Cinema, precisamente na sua segunda fase. 

Consideramos que a primeira fase do cinema em Feira aconteceu entre 1910 e 1919, das 

primeiras exibições de filmes divulgadas até o ano quando ocorre a fusão entre o cinema e o 

teatro, passando o Teatro de Sant’Ana a ser Cine-teatro e reafirmando sua posição enquanto a 

casa de espetáculos e lazer mais importante da cidade.  

A segunda fase do cinema em Feira inicia-se, portanto, a partir de 1919 e é sobre seu 

início que discutiremos neste capítulo, quando é possível enxergar mais que o dobro dos 

espetáculos exibidos no Cine-Teatro de Sant’Ana em 1919. Esta nova fase estende-se até 1945, 

com a inauguração do Cine Íris. O que cabe ser colocado discutido nesse contexto é o papel do 

Cine-Teatro de Sant’Ana, sua configuração, os sujeitos envolvidos com a história desse local e 

os filmes exibidos. 

 

 

3.1 As influeêcias do cinema no cenário mundial e sua configuração em Feira de Santana  

 

Em 1919, o cinema já estava consolidado enquanto “a mídia mais importante do século 

XX” pois desde 1917 os maiores estúdios estadunidenses estavam localizados em Hollywood 

(que ainda viria a ser a grande capital do cinema) e os grandes teatros luxuosos se tornaram os 

locais mais respeitados para a exibição de filmes cuja duração média aumenta “para 60 ou 90 

minutos”, refletindo o aumento do interesse do público e a viabilidade econômica do 

empreendimento109. Os filmes que ultrapassavam uma hora já eram uma realidade e 

caminhavam para ser o padrão a ser consumido. 

Ora, se os Estados Unidos já tinham os maiores estúdios de cinema, se deu também o 

avanço das exibições de filmes produzidos lá. A Bahia, que exibia em sua maioria filmes 

franceses, passou ter um volume maior de filmes americanos a partir de 1917 e 1918. Neste 

momento, o cinema era um divertimento tanto popular como de elite, sendo o público baiano 

cinematográfico e teatral praticamente o mesmo. O grau de importância dado a um cine-

romance e para uma peça teatral, por exemplo, equiparava-se, e a única diferença entre cinema 

                                                             
109 COSTA, 2006, p. 49-50. 
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e teatro era o preço da entrada (mil réis para o primeiro, três mil para o segundo)110. Tudo isso 

coincidiu com a entrada da influência americana na Bahia, que ocorreu não só no cinema, como 

também nos hábitos de comportamento e de vestimenta divulgados, inclusive, pelos seus filmes. 

Prova disto é a imposição do padrão de beleza ditado pelo cinema americano, que desenhou 

para as mulheres corpos magros e sensuais, como também, posteriormente, veiculou a moda da 

calça-jeans, muito adotada também pelas mulheres.111  

Quando o Cine-Teatro de Sant’Ana foi inaugurado, portanto, foi em um momento 

histórico marcado pelo crescimento da indústria cinematográfica americana e podemos ver as 

influências de seus filmes por meio da divulgação dos espetáculos de cinema que ocorriam em 

tal estabelecimento. A imprensa passou a dar um valor muito maior ao título do material que 

seria exibido, tornou-se comum divulgá-lo. Além disso o nome da produtora do filme passou a 

ser mencionado, bem como de atores. A frequência de espetáculos aumenta, como já foi dito 

anteriormente.  

Ao que parece, nesse momento começa a ser construída uma noção de ir ao cinema para 

ver os filmes porque houve uma divulgação do filme pelo filme. Ele, o seu estúdio, os seus 

atores, eram a propaganda para seu próprio espetáculo. As beneficências tiveram seu número 

reduzido bastante entre 1919 e 1920 (como vimos no capítulo anterior). A partir de 1919 o 

cinema feirense deixou de ser apenas uma empresa, o Cinema Victoria (o que se identifica 

hodiernamente como uma pessoa jurídica, mas sem sede) funcionando frequentemente (mas 

não exclusivamente) no Teatro de Sant’Ana, e passou a ser o próprio estabelecimento: o Cine-

Teatro de Sant’Ana, de modo que a alusão ao cinema deixa de dizer respeito apenas uma 

modalidade de lazer e passa a designar também um novo espaço físico, próprio à fruição da 

chamada sétima arte112. É essa a mudança essencial que marca a segunda fase do cinema em 

Feira de Santana. 

Não se sabe em que circunstâncias o Cinema Victoria encerrou suas atividades em Feira 

de Sant’Ana, ou como se deu a conversão do Teatro em Cine-Teatro Sant’Ana. Sabemos, 

contudo, a data na qual foi anunciada sua inauguração, no dia 21 de junho de 1919: 

 
Com um espetáculo em benefício da próxima festa de Sant’Anna, estreia, amanhã, a 

empresa sucessora do Cine Victoria. 

A função está anunciada para as 20hs em ponto, constando do programa o celebre 

filme policial em 5 partes “Os irmãos das Trevas”.113 

                                                             
110 SILVEIRA; DIAS, 1978, p. 52. 
111SANCHES, 2010, p. 81-82. 
112 De acordo com o intelectual Ricciotto Canudo, em sua publicação “O manifesto das sete artes” (1911), o cinema 

é a sétima arte mundial, depois da música, dança, pintura, escultura, teatro e literatura. 
113 CINE-THEATRO SANT’ANNA, Folha do Norte, 21 jun,1919, p. 1. MCS. 
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A beneficências continuaram, como já vimos, mas como se tratava um evento de 

inauguração, esperava-se que a casa lotasse. Seria um evento favorável para beneficiar, neste 

caso, a festa de Sant’Anna. A partir desta data, os anúncios dos filmes passaram a ser frequentes 

o formato do anúncio também mudou. Uma chamada que se inseria no corpo do texto, passou 

a ser colocada em uma espécie de caixa de texto mais chamativa no jornal Folha do Norte, como 

este: 

 Figura 03: Anúncio de filme “O pacto dos quatro” no Cine-teatro Sant’Ana 

 

Fonte: Folha do Norte, 1 nov. 1919. p. 3. 

 

Esse anúncio facilitava a visibilidade para o leitor. O destaque é dado muito mais ao 

filme. Esse formato de texto não ocupava muito espaço do jornal e permitia serem anunciados 

mais de um filme, seguidos de seu gênero, horário e data. Foi o padrão de anúncio dos filmes 

do Cine-teatro Sant’Ana em 1919, no Folha do Norte. 

Ao longo de 1919, Raul Silva, o arrendatário do Cine-teatro Sant’Ana, não sofreu com 

concorrências. No entanto, no ano seguinte o seu concorrente, Cine Brasil balançou as finanças 

do Sant’Ana.  O novo cinema era propriedade de Francisco Soares Bahia114, sobrinho de 

                                                             
114 O Cine Brasil foi inaugurado dia 25 de abril de 1920 e exibiu na sua estreia o filme “Maternidade”. THEATROS 

E CINEMAS, Folha do Norte, 24 abr, 1920, p. 2. MCS. 
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Bernardino Bahia e assim como o Cine-teatro Sant’Ana, estava localizado na rua Conselheiro 

Franco115. 

Tanto o Cine-teatro Sant’Ana como Cine Brasil faziam o possível para atrair e 

assegurar seu público. Raul Silva, por exemplo, vendeu ingressos à crédito, mas essa iniciativa 

não deu certo e ele a suspendeu. Ele sofreu com prejuízos com o negócio do cine-teatro e passou 

o ponto para outra pessoa, em 1920, como já sinalizou Santos116. A autora também citou o 

fechamento do Cine Brasil por conta da disputa entre os dois cinemas, além de indicar os 

esforços de Chico Bahia para manter diversificadas as exibições do seu cinema, fazendo a 

viagens à Salvador em busca de novas e distintas fitas para fazer frente à concorrência117. 

Sabemos então que o Cine Brasil e Cine-teatro Sant’Ana não exibiam as mesmas fitas 

e os anúncios provam isso. No anúncio118 que divulgava a exibição de “O homem da meia 

noite” pelo cine-teatro, também é possível ver o filme que seria exibido pelo outro cinema, que 

foi “A estrada proibida”. Provavelmente foi este filme que Chico Bahia trouxe de Salvador para 

não perder na concorrência. 

Portanto, nenhum filme ou nenhuma série foi exibida ao mesmo tempo pelos dois 

cinemas, ou pelo menos isso não foi anunciado, mas eles exibiam filmes nos mesmos dias na 

maioria das vezes. O Cine-teatro Sant’Ana exibia aos domingos, segundas-feiras e quintas-

feiras e acontecia também de exibir aos sábados. O Cine Brasil também exibia nos sábados e 

nos domingos 119 e já exibiu dia de terça-feira120 . 

Todas essas informações foram obtidas com base nos anúncios dos espetáculos 

cinematográficos. Cabe falar que os anúncios foram configurados de uma forma diferente em 

1920, com a inauguração de um novo cinema (o Cine Brasil). O Folha no Norte disponibilizava 

uma coluna chamada “Theatros e cinemas” na qual anunciava os filmes de ambas casas. Mesmo 

com o fechamento do Cine Brasil, o anúncio manteve-se assim até porque outro cinema, Cine-

teatro Elite, o substituiu a partir de 2 de outubro de 1920121. Não sabemos também em que 

circunstância este novo cinema foi inaugurado, ou se esse seria o próprio Cine Brasil, de  Chico 

Bahia, eventualmente vendido e reinaugurado como Cine-teatro Elite. Esta, contudo, é uma 

possibilidade, já que quando este último aparece, o primeiro deixa de existir. 

                                                             
115 CINEMA BRASIL, Folha do Norte, 17 abr,1920, p. 1. MCS. 
116 SANTOS, 2012, p. 103-104. 
117 BOAVENTURA, Alberto Alves. Estórias e Fatos (prosas) – Troar de Ilusões (poemas). Feira de Santana, 

1980. p. 55-57. 
118 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 10 jun,1920, p. 1.MCS. 
119 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 15 mai,1920, p.1. MCS. 
120 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 28 ago, 1920, p. 2. MCS. 
121 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 2 out, 1920, p. 1.  MCS. 
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Seja como for nenhum desses cinemas passou por Feira de Santana sem fazer um 

espetáculo em benefício a alguma instituição. Entre 1919 e 1920, o Cine-Teatro Sant’Ana 

beneficiou fez seis espetáculos beneficentes, quatro deles voltados para a Sociedade 

Filarmônica 25 de Março, um para o Clube Cruz Vermelha e mais um para o Tiro de Guerra 

310. O Cine Brasil realizou três, beneficiando a Filarmônica Victoria122, a 25 de Março123 e a 

capela do Cruzeiro124. O Cine-teatro Elite beneficiou a 25 de Março uma vez125, e a festa de 

Sant’Ana126 também uma única vez. 

Podemos concluir que, ao que parece, Feira de Santana ainda não dispunha de um 

público que ocupasse dois cinemas, visto que a concorrência entre ambos era alta. Isso acabou 

provocando o fechamento do Cine Brasil e a desistência de Raul Silva para com o Sant’Ana. E 

neste contexto, foi o Cine-Teatro de Sant’Ana quem resistiu como a principal casa de 

espetáculos até 1945, quando foi inaugurado o Cine Íris, para o qual foi voltada a simbologia 

do progresso e da civilidade, que deixava de lado o Sant’Ana. Este, um prédio do século XIX, 

mesmo com todas as reformas que passou, para aquele momento não era mais o ideal, não 

possuía sanitários e era bem menor em tamanho. Já o Íris estava pronto para atender uma 

demanda de público muito maior e dispunha de equipamentos muito mais modernos.127 

 

 

3.2 A figura de Raul Silva para o Cine-Teatro Sant’Anna 

 

Raul Silva e Francisco Bahia, ambos sujeitos que investiram no cinema em Feira de 

Santana em1920, vieram de famílias que disputavam a política local. Mas centramos a 

discussão em torno de Raul, dada a importância que o Cine-teatro Sant’Anna teve em relação 

ao Cine Brasil, que foi fechado depois de pouquíssimo tempo de inauguração, enquanto o 

Sant’Ana ainda perdurou por décadas. Além de que, dentro do nosso recorte, a figura de Raul 

para o Cine-teatro não pode ser ignorada, vejamos o porquê. 

Sobre Raul, sabe-se que já foi gerente da Typ. Joviniano de São Feliz, na Bahia128, foi 

diretor e redator do Folha do Norte junto com seus irmãos Dalvaro Silva e Arnold Silva129, além 

                                                             
122 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 14 ago, 1920, p. 1. MCS. 
123 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 12 jun, 1920, p. 2. MCS. 
124 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 4 set, 1920, p. 2. MCS. 
125 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 3 nov, 1920, p. 1. MCS. 
126 THEATROS E CINEMAS, Folha do Norte, 2 out, 1920, p. 1. MCS. 
127 SANTOS, 2012, p. 140. 
128 RAUL SILVA, Folha do Norte, 1 jan, 1919, p. 2. MCS. 
129 SANTOS, 2012, p.26. 
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de ser membro da filarmônica 25 de março130. Seu irmão, Arnold, foi membro do grupo lítero-

dramático Taborda131, da 25 de Março, comerciante de leite, presidente da Sociedade 

Filarmônica Euterpe Feirense, também adentrou na política em meados da década de 1920, por 

intermédio de seu sogro, o político Bernardino Bahia e se tornou proprietário do Folha do Norte 

em 1922. Foi intendente municipal entre 1924 e 1928 e prefeito entre 1956 e 1962132. 

Sobre Raul, a informação que se tem é pouca. Não podemos afirmar que seu interesse 

em dirigir o Cine-teatro Sant’Anna foi voltado mais pelo valor cultural que tinha a sétima arte 

ou pelo lucro que poderia obter com ele. Mas seria no mínimo interessante que sua figura 

associada a esse espaço cultural e/ou social de Feira de Santana, já que era um sujeito conhecido 

pelas participações na filarmônica 25 de Março e por ser diretor do maior jornal da cidade, o 

Folha do Norte. 

A figura de Raul sempre ficou abaixo da de seu irmão Arnold. Não era um 

influenciador político e cultural, embora seu irmão fosse redator do Folha do Norte, 

demonstrando conhecimento considerável por possuir acesso à literatura de intelectuais 

franceses e escrever a coluna Bric-a-Brac133, no mesmo jornal, com o pseudônimo de Gil 

Moncorvo, além de fazer parte de grupos ligados à arte, como já foi dito. Arnold era uma 

expressão de contexto americano, quando estavam em voga os ideais de modernização que 

seguiam os padrões estéticos e urbanos das cidades europeias, e que perseguiam, denunciavam, 

comportamentos que fossem de encontro aos tidos como civilizados.134 

O Folha do Norte encabeçado por um sujeito como Arnold, também se tornava era 

uma expressão desse ideal. Inclusive, como já foi dito no capítulo anterior, práticas tidas como 

incivilizadas dentro do então Teatro de Sant’Anna foram criticadas e publicadas em um de seus 

números. 

Como já foi dito por Silva, os irmãos Silva tinham um compromisso com a “difusão 

dos ideais de civilidade e de modernização pretendidos por esses membros da elite feirense”, 

principalmente através do Folha do Norte, principal divulgador e defensor desses ideais.135 

                                                             
130 Ibidem, p. 52-23. 
131 Ibidem, p. 74. 
132 CUNHA, 2013, p. 36. 
133 Coluna escrita e publicada somente no ano de 1914, no Folha do Norte. 
134 CAMPOS, J. M. Entre tinteiros e palanques: a trajetória intelectual e política de Arnold Ferreira da Silva (1912-

1952). In: Encontro regional de História da ANPUH-Rio: saberes e práticas científicas. XVI, 2014, Rio de Janeiro 

Anais. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2014. p. 4-6. 
135 SANTOS, A. A. C. dos. Cine-Teatro Santana apresenta: cultura, política e lazer na "Princesa do Sertão" (1919-

1949). In: Encontro Estadual de História ANPUH-BA - História e Memórias: lugares, fronteiras, lazeres, políticas. 

V, 2010, Vitória da Conquista, Anais, Victoria da Conquista, Edições Uesb, 2010. p. 2. 
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Dando destaque a esse papel do Folha do Norte e tendo em vista que Raul também era 

diretoria deste, podemos dizer que ele também estava ligado ao ideal civilizador divulgado pelo 

jornal, ora se não era uma figura que o representava, junto aos seus irmãos, bem como o 

comandava, vale reforçar. Por um lucro a mais ou por mais um lugar dentro da sociabilidade 

feirense, Raul sendo um arrendatário do Cine-teatro de Sant’Ana, não era só um nome. Era um 

nome que já tinha lugar nesta sociabilidade feirense, como membro da 25 de Março, corpo 

Folha do Norte, e irmão doador136 visitador da Santa Casa de Misericórdia. Tinha seu nome, 

portanto, em espaços já conhecidos na história de Feira de Santana como lugares de 

sociabilidades das elites e que divulgavam o ideal civilizador, seja na forma pedagógica e 

artística através música, seja na forma jornalística, por meio da imprensa, seja em uma 

instituição que pregava caridade e filantropia.  

E em 1920 foi o arrendatário da maior casa de espetáculos da cidade, reforçada, 

inclusive pelo seu jornal, como um lugar que merecia ser respeitado e ter a atenção da polícia 

“pela forma indecente e revoltante por que se conduzem, durante as exibições, alguns 

rapazelhos sem educação”, que fumavam no cinema e faziam muita “algazarra”, “além dos 

assobios e chilros que sublinham e acanalham certas cenas”. Não era a primeira vez que o Folha 

do Norte pedia, também, o veto de ingressos para rapazes desse “tipo”.137  

Claramente, o cinema não era lugar para algazarra porque, desde que começaram as 

exibições de filmes em grandes teatros, com a respeitabilidade crescente da indústria 

cinematográfica,138 o cinema foi construído enquanto uma forma de sociabilidade que deveria 

ser civilizada, até mesmo para reforçar o lugar dos grandes teatros e educar a população para 

frequentá-los. Tudo isso porque antes o cinema não havia essa noção sobre o cinema, por volta 

de 1994-1907, devido ao padrão do lugar de cinema desse período os nickelodeons, de ingressos 

muito baratos, ou os espetáculos de variedades, que contam também com shows burlescos, por 

exemplo, como já foi dito no primeiro capítulo. 

 

 

 

 

                                                             
136 De acordo com o balancete da tesouraria da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, Raul Silva doou 

em 1922 um valor de 88$800 e em 1923 um valor de 60$000, as quantias mais baixas dentre as esmolas angariadas 

pela instituição. Para mais informações ver: CERQUEIRA, João Batista de; SOUZA, Maria Lúcia Cerqueira 

(org.). Memorial histórico da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Feira de Santana: Universidade 

Estadual de Feira de Santana, 2009. 
137 O CINEMA ENTRE NÓS, Folha do Norte, 22 jun, 1918, p.1 MCS. 
138 COSTA, 2006, p. 49. 
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3.3. O Cine-teatro Sant’Ana e sua relação com a Santa Casa de Misericórdia 

 

O Cine-teatro Sant’Ana está registrado no balancete da tesouraria da Santa Casa de 

Misericórdia de Feira de Santana enquanto parte de seu “patrimônio regular, ... que pouco rende 

para enfrentar as graves obrigações que tem a Santa Casa” e se localizava à Rua 24 de Maio139 

com cruzamento à Rua Conselheiro Franco. Era a Santa Casa responsável pelo cine-teatro, por 

seus reparos e reformas, e arrendava-o a quem fosse interessado.140 De acordo com balancetes 

da tesouraria dessa sociedade, entre 1920, 1922 e 1923 as despesas da Santa Casa para com o 

cine-teatro custaram 1.137$060141, 481$400142 e 178$000143 consecutivamente. 

A despesa do ano de 1920 contava com uma reforma feita ao cine-teatro, que inclusive 

rendeu um elogio do Folha do Norte dirigido à mesa administrativa da Santa Casa, 

parabenizando-a por este empreendimento. Esta reforma não impediu os espetáculos de cinema 

acontecerem.144  

Deve-se destacar que a Santa Casa de Misericórdia da Bahia e a de Lisboa desfrutavam 

de privilégios jurídicos como isenção de impostos sobre suas propriedades.145 O mesmo parece 

que aconteceu à Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, visto que não é possível achar 

dados sobre pagamento de impostos do cine-teatro de Sant’Ana nos livros de indústrias e 

profissões, nem no nome de Raul Silva. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre recorria 

sempre ao direto de não pagar as décimas urbanas, até que a câmara municipal exigiu o 

pagamento de tal imposto e pediu que o seu valor fosse anexado aos alugueis para serem pagos 

pelos inquilinos. A décima urbana era uma prerrogativa da Santa Casa de Misericórdia146. 

A relação entre a Santa Casa de Misericórdia e o Teatro ou Cine-teatro Sant’Ana não 

acaba com os dispêndios para suas reformas. Sessões de cinema aconteceram em seu benefício, 

como a exibição das passagens das paradas de 7 de Setembro de 1917 no Cinema Victoria no 

dia 9 de junho de 1918 e a apresentação do filme “Jou-Jou”, estrelado pela atriz italiana 

                                                             
139 CERQUEIRA, João Batista de; SOUZA, Maria Lúcia Cerqueira (org.). Memorial histórico da Santa Casa de 

Misericórdia de Feira de Santana. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009. p. 324-

357. 
140 SANTOS, 2012, p. 101. 
141 CERQUEIRA; SOUZA, 2009, p. 324. 
142 Ibidem, p. 354. 
143 Ibidem, p. 366. 
144 THEATRO DE SANTANA, Folha do Norte, 28 fev, 1920. p. 1. MCS. 
145 RUSSEL-WOOD, A.J.R. Fidalgos e filantropos: A Santa Casa da Misericórdia da Bahia 1550-1775. Brasília: 

Ed. Universidade de Brasília, 1981. 
146 TOMASCHEWSKI, Cláudia. Entre o Estado, o mercado e a dádiva: A distribuição a assistência a partir das 

irmandades da Santa Casa de Misericórdia nas cidades de Pelotas e Porto Alegre, Brasil, c. 1847- c. 1891. 2014. 

242f. Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. p. 139. 
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Hesperia147. Vejamos que se tratam de exibições de filmes tidos como importantes: a exibição 

das paradas de 7 de Setembro, enfatizadas pelo Folha do Norte, e um filme com Hesperia, atriz 

italiana que teve seu nome mencionado no anúncio. Essa menção sinaliza uma importância dada 

à atriz que deveria chamar atenção de quem lia o anúncio. É válido destacar que Hesperia era o 

pseudônimo usado por Olga Mabelli, nascida na Itália, atriz de destaque no país entre 1912 e 

1922, que estrelou mais de sessenta filmes.148  

É sabido que o objetivo das Santas Casas era praticar a caridade cristã, que envolvia a 

salvação dos ricos e a santificação as pobres.149 Isso não implicava no desejo de fim da miséria 

social, mas sim, sua amenização.150 Diante dos dados sobre a beneficência que ocorria no Teatro 

e Cine-teatro de Sant’Ana, pode ser plausível a possibilidade do seu dever, enquanto patrimônio 

da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, de reforçar os valores de auxílio, ajuda, 

filantropia. Essa possibilidade pode ser incluída na esfera maior das relações de sociabilidade 

das elites feirenses, das sociedades de ajuda mútua, grêmios, filarmônicas e demais 

beneficiados por espetáculos cinematográficos no Sant’Ana, levando em consideração que 

essas sociedades contribuíam para a organização dessa elite, ao lhes dar reconhecimento e 

fortalecimento necessário para isso. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
147 THEATRO DE SANT’ANNA. Folha do Norte, 8 jun, 1918, p. 1. MCS. 
148 Disponível em: http://www.imperfecti.org/hesperia.html. Acesso em 28 de fevereiro, 2017, às 22:47. 
149 RODRIGUES, Andréa da Rocha. A infância esquecida. Salvador 1900-1940. Salvador: EDUFBA, 2003. p. 

101. 
150 SANTANA, Ângela Cristina Salgado de. Santa Casa de Misericórdia da Bahia e sua prática educativa: 

1862-1934. Salvador: A. C. S. de Santana, 2008. p. 45. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho apresentamos como o cinema se configurou em Feira de 

Santana em duas fases, precisamente na primeira e nos dois primeiros anos da segunda fase. 

Durante sua primeira fase, período que abarca a primeira exibição de cinema até a inauguração 

do Cine-teatro de Sant’Ana, Feira teve experiências com o cinema antes da atuação do Cinema 

Victoria, responsável pelas exibições fílmicas no teatro de Sant’Ana. Já nos dois primeiros anos 

da segunda fase (1919-1920), definida pela inauguração do Cine-teatro de Sant’Ana e de outro 

cinema, o Cine Brasil (meses depois substituído pelo cine-teatro Elite), houve modificações nos 

anúncios de seus espetáculos, incluindo o nome de todos os filmes a serem exibidos, em 

reclames maiores. Vale destacar que a concorrência do Sant’Ana com o Cine Brasil acabou por 

fazer Raul Silva, arrendatário do primeiro, passar a função para outra pessoa, e por fechar o 

Cine Brasil. A partir disso percebemos que em 1920, apesar de Feira já apresentar um público 

voltado para o cinema, devido a permanência do Sant’Ana, ainda não era o suficiente para duas 

casas de espetáculos cinematográficos. Mesmo com a presença do Cine-teatro Elite, já era 

sabido que o Sant’Ana e o Brasil concorriam e muito para alcançar um público considerável 

em suas sessões, o que leva a pensar que a concorrência continuou com a presença do Elite. 

. Vimos que as beneficências fizeram parte da experiência do cinema entre (1910-

1920). Não construíram a maioria dos espetáculos, mas muitas sociedades feirenses foram 

beneficiadas pelo cinema, como as filarmônicas 25 de Março e a Victoria e seus clubes de 

adeptos, a Tiro de Guerra 310, construção e reformas voltadas para igrejas, festas religiosas, 

Sociedade Montepio dos Artistas, Santa Casa de Misericórdia, dentre outros. Pela quantidade 

de sociedades diferentes que vivenciaram essa experiência, percebemos que o cinema em Feira 

de Santana contribuiu, por meio da beneficência para o fortalecimento dessas sociedades, que 

buscavam se fortalecer dentro de Feira de Santana e fazer crescer o seu grau de influência. 

Lembrando que essas sociedades tiverem participação de membros da elite feirense. 

Além disso, vale destacar o comprometimento com de boa parte dessas sociedades 

com o ideal de civilidade pautado pelas elites feirenses e com o associativismo, ambos em 

prática nos fins do século XIX e início do século XX. Inclusive, diversas vezes o teatro/cine-

teatro Sant’Ana foi defendido pelo Folha do Norte como espaço onde não cabiam maus 

comportamentos, e foi pedida a intervenção policial neste para que se mantivesse o seu caráter 

civilizado. Afinal, um local que se dispõe a realizar espetáculos cinematográfico em benefício 
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a esses tipos que sociedades/associações deveria, ao menos, se manter minimamente civilizado 

aos olhos da elite feirense. 

Foi possível perceber, diante disso, que o fato de o teatro/cine-teatro Sant’Ana ter sido 

propriedade da Santa Casa de Misericórdia pode ter reforçado a atuação beneficente dos 

espetáculos cinematográficos, devido ao papel desta instituição para com a caridade e 

beneficência. 

O cinema foi, além de um espaço de sociabilidade legítimo, levando em consideração 

seu caráter de lazer e divertido, um espaço de disputa das mais diversas sociedades feirenses 

que puderem ser beneficiadas em diferentes momentos, e das mais diversas formas nas quais o 

cinema se apresentou, sendo Cinema Victoria, Cine-teatro de Santana ou Cinema Brasil. Ou 

seja, o cinema não só foi um espaço de socialização de filmes, mas também de disputa pela 

visibilidade de diferentes associações de Feira de Santana que naquele momento buscavam seu 

fomento, seu fortalecimento.  
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