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No Firmamento da Cidade Uma Super- Constelação de Estrelas 

 

 Enquanto o espetáculo da chuva de prata encantou os paulistanos na 

festa do dia 25 de Janeiro de 1954, menos de um mês depois, causou frisson 

na cidade a presença de inúmeros astros do cinema que desembarcaram em 

Congonhas  para participar do I Festival Internacional de Cinema do Brasil. 

Segundo as palavras de Jacqueline Leroy, secretária da delegação francesa, 

São Paulo tornou-se o palco de uma super-constelação de estrelas. Eis como 

ela brindou a alegria de estar presente no festival: 

 

“Desejo pois, que graças a nossos amigos brasileiros todas as estrelas do 

firmamento cinematográfico se dêem as mãos e façam uma grande roda em 

torno do mundo, proclamando a alegria que todos sentimos por ter vindo a este 

I Festival de São Paulo.”61 

 Dessa forma, o festival proporcionou que no “firmamento da cidade” 

brilhassem os astros da grande tela. Durante a sua realização, o boletim oficial 

divulgava, além de resenhas críticas dos filmes e da programação, uma coluna 

intitulada: Onde Eles Estão, através da qual o público poderia se informar em 

quais hotéis estavam hospedados os atores e atrizes que integravam as 

diversas delegações internacionais convidadas para o evento; entre os 

endereços destacava-se, além do Hotel Jaraguá, recém inaugurado, o Hotel 

Esplanada. Quanto às celebridades, nomes como: Jeannette MacDonald, 

Edward G. Robinson, Errol Flynn, Walter Pidgeon, Abel Gance, Sophie 

Desmarets, Etchika Choreau entre outros, foram aclamados por inumeráveis 

admiradores. No momento em que os lucros da indústria cinematográfica, 

sobretudo dos estúdios de Hollywood, ainda gravitavam em torno do cinema de 

ator e atriz, o chamado star system, onde a produção, o roteiro, a montagem e 

a publicidade se voltam para a performance do astro, a chegada dos ídolos do 

cinema, cultuados com a aura da riqueza, da elegância, da juventude, da 

beleza, enfim do sucesso, constituí-se como a maior expectativa do público.  A 

                                            
61 Jacqueline Leroy. Uma Super-Constelação de Estrelas Em São Paulo. IN: Boletim do Festival, 
25.02.1954. p. 6. Impresso e Distribuído pela “Folha da Manhã” sob responsabilidade da Comissão do 
Festival.  
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fama dos atores, glamorizada pela ampla rede de publicidade do star system, 

mobilizou fãs ardorosos a cata de autógrafos e da possibilidade de ver ao vivo 

os seus ídolos, o que acabaria se tornando a coqueluche do Festival. No 

saguão do jornal Diário Associados, localizado na Rua Sete de Abril, eram 

organizadas ‘sessões de autógrafos para os fãs’, com horário previamente 

agendado com as delegações e divulgado ao publico pelos órgãos da 

imprensa. Toda essa efervescência foi percebida com ressalvas pelos cronistas 

mais exigentes:  

  

 “Cada dia chegam novas delegações nacionais, pessoas que dirigem, 

influenciam, fabricam esta arte fantástica e universal que é o cinema. Mas, se 

há nas delegações de todos os países, diretores, produtores, técnicos, o 

público não procura senão um elemento: atores. VER seu astro predileto, 

receber autógrafo da sua estrela favorita, eis a mais forte preocupação dos 

espectadores. Isso prova mais uma vez, como são falsas as bases 

cinematográficas... a deificação de um só elemento que é o intérprete, foi 

construída durante longos anos de esforços constantes e conscientes para fins 

exclusivamente comerciais.” 62 

            

 De fato durante décadas, um imenso setor da produção cinematográfica 

ancorou-se no culto das estrelas. Os nomes e os rostos dos atores estavam no 

centro da publicidade dos filmes, atraindo para as salas de projeção os 

inumeráveis fãs. Para o público em geral, o ator torna-se mais importante do 

que a personagem, mais estimulante do que as histórias ou os gêneros, mais 

legítimo do que a marca dos estúdios de produção. A partir dos anos de 1920, 

o conteúdo, a direção e a publicidade dos filmes passa a gravitar ao redor da 

estrela. O star sustem é, desde então, o centro da indústria cinematográfica. 

Em 1926, a morte de Rodolfo Valentino, um dos maiores astros do cinema 

mudo, é reveladora da sedução que as estrelas do espetáculo cinematográfico 

exerciam em relação ao público. A comoção toma conta de milhares de fãs 

ardorosos em todo o mundo. A paixão dos fãs chega ao ponto de duas 

mulheres cometerem suicidio diante da clínica onde Valentino acabara de 

expirar. Seus funerais transcorrem em meio à histeria coletiva e seu túmulo 
                                            
62 Os Contatos. IN: Boletim do Festival, 13.02.1954. p. 3. Impresso e Distribuído pela “Folha da Manhã” 
sob responsabilidade da Comissão do Festival.  
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jamais deixaria de ter flores. Mas, em meados dos anos de 1950, quando o I 

Festival Internacional de Cinema do Brasil ocorreu em São Paulo, a época 

áurea em que a tela dos cinemas era a janela através da qual o público 

contemplava o Olimpo estava se fechando. Marilyn Monroe é a ultima 

realização grandiosa do star system. O seu nascimento como superstar a 

transformaria em uma das divindades do sex appeal dos anos de 1950. Da 

pinup Norma Jeane à estrela mais popular dos EUA já em 1953, a trajetória de 

Marlyn Monroe traduz de forma paradoxal a afirmação e a negação dos valores 

cultuados pelo star system da indústria cinematográfica americana. O seu 

suicídio em 1962, irá expor de forma trágica as contradições que pairavam nos 

céus da fábrica de sonhos. A morte de Marilyn sinalizou o ofuscamento da 

imagem fabulosa que Hollywood amanhou durante décadas de seus astros e 

que ajudou a promover o fascínio irresistível do público em direção às 

bilheterias das salas de projeção. Em um clássico estudo sobre o fenômeno do 

star system, o sociólogo Edgar Morin analisa como o desenvolvimento da 

modernidade, na sua perspectiva da vida urbana e burguesa, suscitou e levou 

adiante o mito das estrelas, é nesse texto que Morin assim se referiu à tragédia 

da atriz americana:  

 

“Esta morte que nos deixa perplexos, a nós que pensávamos que nos faltava 

muito mais que o que faltava a Marilyn Monroe, esta morte que nos bestifica, a 

nós, os milhões que, se a tivéssemos conhecido, estaríamos prontos para 

adora-la e amá-la, esta morte é o último suspiro do star system. É a 

desmitificação natural, a brecha por onde se precipita a verdade; não existe 

mais estrela-modelo, não este mais Olimpo feliz.”63 

 

Nos anos que se seguiram a Primeira Guerra Mundial, a produção de 

filmes converteu-se em um dos setores mais lucrativos da indústria americana. 

Simultaneamente, como mencionamos, é esse o momento em que floresce o 

star system. A primeira estrela a ascender ao zênite da tela foi a atriz Mary 

Pickford, que receberia o título de “America’s Sweetheart”. De Pickford à 

Marilyn Moroe desfilariam pela galeria dos astros inúmeras estrelas, cultuadas 

                                            
63 MORIN, Edgar. As Estrelas, Mito e Sedução no Cinema. Rio de Janeiro, José Olympio, 1989. pp. 
131;132.  
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por uma legião de ardorosos fãs, cuja paixão era inflamada por uma série de 

mecanismos e procedimentos oblíquos, colocados em prática pelos estúdios 

para promover a celebridade de seus atores e, é claro, garantir o sucesso de 

bilheteria. As décadas em que o star system catalisou os esforços das 

produtoras, sinalizam, também, uma série de transformações no que diz 

respeito à produção, distribuição e exibição dos filmes. Cabe dizer que, nesse 

período, os EUA passaram a dominar, mundialmente, a produção de filmes, 

tendo como centro Hollywood, uma pequena localidade da Califórnia, perto de 

Los Angeles que do dia para noite seria transformada na Meca do Cinema.  Ali 

prosperou as grandes corporações que, através do sistema de estúdios, 

implementou a produção cinematográfica em escala industrial. Nomes como: 

Paramount; Metro-Goldwing-Mayer; Waner Bros; RKO; Universal; Columbia; 
Twentieth Century Fox e suas logomarcas estavam estampadas nas películas 

dos espetáculos cinematográficos assistidos por milhões de pessoas em todo o 

mundo. Para se ter uma idéia do que isso significava em termos numéricos, 

basta observarmos que, na metade dos anos de 1920, três quartos dos filmes 

exibidos no mundo eram americanos.  

Nos anos 30, os avanços técnicos ajudariam a fortalecer ainda mais os 

estúdios de Hollywood, eles, praticamente, passaram a monopolizar o mercado 

cinematográfico em escala global. O prestígio do cinema como o maior 

entretenimento do mundo moderno havia se consolidado. Seu aprimoramento 

técnico, o glamour exercido pelos estúdios de Hollywood e pelo starsystem, as 

salas de projeção com uma arquitetura cada vez mais suntuosa concorreram 

para ampliação do público. Indistintamente, o cinema passou a ser a diversão 

preferida de todas as camadas sociais. Ou, como anunciavam os produtores de 

Hollywood, um espetáculo recomendado a todas as famílias. Um dos fatores 

que garantiam o cinema como um espetáculo moralmente recomendado, 

refere-se à instauração de uma comissão de censura. A ela coube implantar 

em 1930 o Código Hays, que consistia em uma série de restrições de caráter 

moralista impostas aos filmes de Hollywood. Por exemplo, não era permitido 

que os filmes exibissem cenas de nudez total ou parcial, alusão ao 

homossexualismo, às drogas, às relações inter-racias entre outras. Eram, 

também, proibidos os diálogos que contivessem palavrões ou xingamentos. 

Quanto ao “happy-end”, o filme deveria concluir sempre a favor dos valores da 
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boa moral e dos bons costumes.64 Espetáculo plebeu em suas origens, alojado 

nos teatros de vaudeville, nos salões populares e em barracões improvisados, 

por essa época o cinema já havia ascendido às classes superiores do público, 

o aperfeiçoamento da banda de som incorporada nos anos trinta fez muito para 

promover o espetáculo cinematográfico ao gosto de uma platéia mais elitizada. 

Além disso, os roteiros também se ajustaram à expectativa de se dirigir a um 

público potencialmente total. Assim, a multiplicação dos temas (amor, 

aventuras, comédias) dentro de um mesmo filme traduz um esforço de 

responder ao maior número de exigências específicas. Segundo Edgar Morin, 

aproximadamente a partir dos anos de 1930, os filmes se tornam mais 

complexos, mais “realistas”, mais “psicológicos” e alegres. Os grandes gêneros 

cinematográficos – fantástico, amor, aventura, policial, comédia etc. – que ao 

longo da década de 1920 já haviam se mesclado, acentuariam ainda mais essa 

tendência, ou seja, adotou-se o procedimento de integrar em determinado 

gênero como tema menor o que poderia ser a pedra angular de um outro. O 

amor apresenta-se em todas as categorias de filme e o happy-end tornou-se 

um dogma. A maioria dos filmes ganha as cores de uma amável fantasia.  

Nesse momento, o filme sonoro consolida-se nas produções 

cinematográficas e supera a primeira fase de sua experiência, no final dos anos 

1920, onde se utilizou o sistema Sound-Disc da Vitaphone. Este consistia na 

sonorização das imagens a partir de um disco onde se grava a trilha musical, 

os efeitos sonoros e as falas dos atores. O disco era então acionado, buscando 

manter a sincronia com a ação projetada na tela. Naturalmente, o sistema 

oferecia uma série de limitações, sobretudo, no que diz respeito a garantir uma 

perfeita sincronização do som com a imagem. Um novo sistema, Sound-on-

film, advindo do avanço das condições técnicas, permitiu, através do registro 

óptico do som, gravar e reproduzir a trilha sonora diretamente da película, 

                                            
64 Trata-se de uma referência a Will Harrison Hays, o homem forte dentro da instituição que agregava os 
grandes estúdios hollywoodianos, a Motion Picture Producers and Distributor of América – MPPDA. É 
importante sublinhar que nos anos de 1920, depois de uma série de escândalos envolvendo personalidades 
de Hollywood, os produtores criaram dentro da MPPDA, mecanismos de regulamentação, no intuito de 
coibir os eventuais “excessos”. A medida visava afastar a ameaça da censura governamental e criar uma 
publicidade favorável para a nascente indústria. William H. Hays  presidiu à MPPDA entre 1922-1945, 
por ser uma figura pública proeminente e respeitável membro da Igreja Presbiteriana, ele trouxe 
legitimidade para a organização. Coube a ele introduzir “a moral blacklist” em Hollywood e sugerir 
clausulas morais nos contratos dos atores. Em 1930, foi o principal autor do Código de Produção, o 
chamado Código Hays que, como vimos, detalhadamente enumerava o que era moralmente aceitável na 
tela. O código só seria suplantado em 1966.  
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resolvendo de forma definitiva o problema da sincronização. O Movietone, 

como ficou conhecido, amplificaria enormemente as possibilidades da 

sonorização das imagens, instigando a imaginação dos diretores a explorar a 

incorporação do som como elemento expressivo e fundamental dos filmes. 

Assim, como a montagem das cenas filmadas, em diferentes momentos e 

lugares para compor a narrativa fílmica, tornou-se a essência da arte 

cinematográfica, também. a técnica de sonorizar as imagens após a filmagem 

(a pós-sincronização: dublagem das vozes, gravação dos ruídos, da trilha 

musical), permitiu manipular os sons e editá-los no sentido de ampliar as 

possibilidades do processo de dar som às imagens.  

É no contexto do advento do filme sonoro que um novo gênero assume 

a posição de carro chefe da cinematografia americana. Entram em cena os 

musicais, projetando-se como um grande sucesso, aproximadamente, dos 

anos 1930 até meados dos anos de 1950. Para o historiador Nicolau Svecenko, 

o êxito do filme musical era expressão da sintonia de sua estética com o 

panorama da modernidade.  

 

“Seu sucesso era estrondoso porque fundiam as linguagens mais expressivas 

da ação e da modernidade, o esporte, a dança, o glamour, a coordenação 

coletiva e o primado do destino individual. Sua fonte original eram as grandes 

apoteoses cênicas de luxo e extravagância dos musicais da Broadway.”65 

 

A canção e a dança conjugam-se no filme musical de tal forma a 

estabelecer o ritmo e a poética, enfim, o tecido da narrativa que sustenta o 

desencadear das cenas e a beleza hipnótica de suas imagens.  

Muitas das canções consagradas pelos filmes musicais passaram a ter 

vida própria, independente da origem cinematográfica. Compositores como 

Cole Porter, George Gershwing, Jerome Kern, Irving Berlin emprestaram sua 

arte para a criação de uma das mais conceituadas trilhas da Era de Ouro do 

cinema americano. Também os arranjos e a orquestração receberiam no filme 

musical um tratamento impecável, muito se investiu na roupagem orquestral 

das canções, glamorizando os sons que emolduraram as imagens desses 

                                            
65 SEVCENKO, Nicolau. A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e Ritos do Rio. IN: Nicolau Sevcenko 
org. HISTÓRIA DA VIDA PRIVADA NO BRASIL – VOL. 3. São Paulo, Cia. das Letras, 1998. p. 606. 
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filmes. Se junta a isso, um investimento de grande monta na criação das 

coreografias e no preparo do corpo de bailarinos, aprimorando cada gesto para 

galgar a perfeição. Naturalmente, astros como Fred Astaire, Ginger Rogers, 

Judy Garland, Gene Kelly entre outros promoveram com o seu talento o êxito 

dos filmes musicais. Para se ter uma idéia da expressão desses astros, basta 

observar que Fred Astaire, aclamado como um dos maiores artistas de sua 

época, entre 1933 e 1957, ocuparia a cena principal de 33 musicais. Assim, a 

música e a dança foram protagonistas em um cenário glamoroso e 

concorreram para a afirmação de um ideal estético no momento em que o 

cinema tornou-se o maior entretenimento das massas.  

Outro aspecto importante no advento do filme sonoro e sua relação com 

a música produzida naquele momento, diz respeito à participação das big 

bands nos filmes. O cinema foi palco privilegiado para as big bands americanas 

que tiveram no período uma intensa presença nos estúdios de Hollywood. As 

orquestras comparecem nos cartazes ao lado dos astros, impulsionando a 

publicidade das películas. Assim, a popularidade das big bands no rádio, no 

disco. Nas apresentações ao vivo nos ballrooms e teatros foi catalisada por 

Hollywood para aumentar o fluxo das platéias nas salas de exibição. Ainda no 

campo da junção big bands e cinema, cabe lembrar que no apogeu desses 

grupos, era comum nos EUA, o uso das salas de projeção como local para 

performance das grandes orquestra, ali elas se apresentavam no intervalo 

entre um filme e outro.66 Tratava-se, portanto, de uma combinação entre o 

espetáculo cinematográfico e musical, um indício revelador do quanto a música 

das grandes orquestras dialogava muito de perto com o ideal estético das 

produções hollywoodianas. Para concluir, a relação cinema e big bands 

também teve um campo prodigioso na produção dos chamados jazz shorts, 

pequenos curtas que foram realizados em larga escala em um período que vai 

do advento do cinema sonoro no final dos anos 1920, até meados dos anos de 

1940. Eles normalmente eram exibidos antes dos filmes de longa metragem.67  

                                            
66 O colecionador baiano de discos Jorge Cravo narra suas incursões pelos cinemas em Nova York nos 
anos 1940 para assistir as performances das big bands e dos cantores. Ver: CRAVO, Jorge. O Caçador de 
Bolachas Perdidas: as incríveis incursões de um brasileiro pelo front da música e do futebol nos anos 40 
e 50. Rio de Janeiro, Recor, 2002.  
67 Cf. MACHADO, Arlindo.O Fonógrafo Visual. IN: GRILO, João Mário & MONTEIRO, Paulo Felipe 
(org.). Revista de Comunicação e Linguagem. Lisboa, Edições Cosmos, 1996, N º 23.p.54 
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Há que se observar também que o avanço técnico que permitiu 

sonorizar os filmes, trouxe para a tela um elenco de artistas que, uma vez 

consagrados nos rádios e nos discos, atuariam também como astros do 

cinema, geralmente em comédias ou musicais, dividindo a interpretação 

dramática com suas performances de músicos. Como exemplo poderíamos 

citar, Bing Crosby e Frank Sinatra, duas vozes de um extraordinário sucesso na 

música popular do século XX com uma presença significativa em Hollywood na 

sua fase áurea.  

 

Os Palácios do Culto ao Prazer 

 

Com o advento do filme sonoro, as salas de cinema em São Paulo 

receberam um tratamento arquitetônico digno do entretenimento que era 

considerado a maior diversão de todos os tempos, “recomendada a todas as 

famílias”, tal qual preconizavam os produtores de Hollywood. Ou seja, nesse 

momento a edificação dos cinemas na capital paulista, com sua arquitetura 

magnificente, reclama para si o prestígio de templo da era moderna. Dessa 

forma, as novas salas de exibição são aclamadas como signo do que há de 

mais avançado na metrópole que se pretende cada vez mais cosmopolita. Um 

empreendimento de grande monta, aqui executado pelos próprios estúdios de 

Hollywood, ávidos pelo controle do setor de exibição e ampliação do mercado 

internacional para os seus produtos, ou por empresários paulistas associados 

às distribuidoras internacionais. Assim, os novos cinemas articulam em seu 

espaço funcional e estético os índices que os consagrariam como legítimo 

território do espetáculo da modernidade e serão, por isso mesmo, apropriados 

como cenário do mundanismo afinado pelo diapasão do que se considerava 

próprio ao estilo de vida moderno. Tratava-se de salas de exibição, cuja 

arquitetura se destaca por determinados traços de efeitos cenográficos, como o 

uso de colunas muitas vezes sem nenhuma função estrutural, a profusão de 

espelhos, mármores e veludos, esplendorosas salas de espera e hall de 

entrada, marquises monumentais e iluminação deslumbrante, buscando 

reproduzir, dessa forma, uma ambiência a maneira dos faustuosos cenários 
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hollywoodianos e coroar-se com a aura de um espaço requintado para o 

público elegante da progressista metrópole.68  

O sociólogo e arquiteto alemão Siegfried Kracauer, escrevendo em 

meados dos anos vinte, identifica na paisagem berlinense esses palácios da 

diversão que, segundo ele, como palácios do mundo óptico da imaginação, 

passaram a configurar a face de Berlim. 

 

O elegante esplendor superficial é a marca registrada desses teatros 

populares. À semelhança de saguões de hotéis, eles são altares do culto ao 

prazer, seu glamour se volta para a edificação. [...] A comunidade de 

aficionados, que remonta aos milhares, pode ficar satisfeita, pois seus pontos 

de encontro são como residências de luxo.69  

 

Em abril de 1929, um estúdio hollywwodiano realiza um grande 

investimento em São Paulo. É inaugurado o novo cine Paramount, com todo 

requinte do luxo nos moldes do que já era uma prática nos EUA e em outras 

cidades do mundo, onde os cinemas, como explicitou Kracauer, edificavam-se 

como verdadeiros palácios. Nesse espaço do luxo, adornado pelo gosto 

autorizado dos decoradores da Paramount Pictures, identificada como a Marca 

das Estrelas, os paulistanos vivenciariam, pela primeira vez, a aventura do 

Movietone. A inauguração da sala e do novo sistema sonoro contagiou o 

público e foi reverenciada com furor pela imprensa, sobretudo porque São 

Paulo era eleita como uma das primeiras cidades do mundo a conhecer os 

prodígios da nova tecnologia do som. Evidentemente, todo o frisson criado em 

torno da abertura do Paramount tinha muito de uma joga publicitária dos 

responsáveis por esse empreendimento no cenário paulistano. E, é certo, a 

imprensa corroborou para que o fato ganhasse as tonalidades de um 

acontecimento espetacular. No entanto, a maneira como fora tratado o assunto 

revela indícios significativos de como o cinema, que ao longo dos anos vinte já 

se configura como um espaço do entretenimento na cidade, iria compor nas 

                                            
68 Sobre a evolução das salas de cinema na capital paulista, ver Inimá Simões. Salas de Cinema em São 
Paulo, São Paulo, PW / SMC / Secretaria de Estado de Cultura, 1990. Em relação a cidade do Rio de 
Janeiro, ver Evelyn Furquim Werneck Lima. Arquitetura do Espetáculo, Teatros e Cinemas na Formação 
da Praça Tiradentes e da Cinelândia, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2000.   
69 KRACAUER, Siegfried. “Culto ao Entretenimento nos Palácios de Cinema de Berlim”. Espaço e 
Debates, n. 27, São Paulo, NERU, 1989.  
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próximas décadas um aspecto significativo da atmosfera da vida na metrópole 

paulista.  

Vejamos como a chegada do novo equipamento responsável pela magia 

de juntar o som à imagem, a última maravilha do cinema, recebeu o corolário 

de um acontecimento extraordinário.   

 

O “Cine Paramount”, a brilhante casa de espectaculos com que a Marca das 

Estrellas vae augmentar o patrimônio de S. Paulo qui s’amuse, apresentava 

hontem, no seu amplo vestíbulo de entrada, um desusado espectaculo. 

Havia por toda a parte caixas, grades e caixotes, apparelhos, porta-vozes 

colossaes – era, numa palavra, o “movietone” fazendo sua entrada definitiva no 

“Cine Paramount”.70 

 

A seguir a matéria enaltece as razões de ter cabido à São Paulo o 

privilégio de ser a primeira cidade do Brasil e da América do Sul à apresentar 

ao público o espetáculo invulgar da perfeita sonorização das imagens, 

sublinhado pelo jornalista como um investimento de alto custo que aqui era 

empreendido pela Paramount Pictures. Tais motivos, diz ele, seriam pautados 

pela dinâmica da cidade e, portanto, merecedora de um empreendimento 

dessa magnitude.   

 

Pioneira dos maiores progressos nacionaes, expressão viva de adiantamento, 

iniciativa e riqueza na comunidade brasileira, bem está que tenha cabido à S. 

Paulo apresentar o mágico invento com primasia sobre todo o resto do Brasil, 

sobre todo o resto do continete sul-americano..71  

 

O cinema falado, apresentado pelos seus processos mais perfeitos, 

como noticiou os jornais, chega à São Paulo. Assim, não era apenas a 

arquitetura suntuosa das instalações do Paramount a demarcar, no território da 

cidade, um índice de distinção, oferecendo à fina elegância paulistana um lugar 

de sua sociabilidade. Ao luxo estampado na fachada do prédio e na 

configuração do seu interior, apontados pela imprensa como parâmetro de 

elegância e cultura, somava-se a sofisticação da nova técnica cinematográfica, 

                                            
70 UM ESPETÁCULO, Invulgar no Paramount. Folha da Manhã,  05.04.1929. p.4 
71 Idem 
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o Movietone. Era, portanto, a combinação de determinados valores sociais 

representados pelas marcas da suntuosidade do edifício, com a promessa da 

técnica em garantir a magia de um grande espetáculo, a altura do progresso 

material da cidade, que atribuía a tal empreendimento o estatuto legítimo em 

agregar ao patrimônio de S. Paulo qui s’amuse um valor significativo.   

A primeira demonstração do movietone foi oferecida a uma seleta 

audiência, os raros apenas. A eles caberia perscrutar a ciência responsável 

pela nova maravilha do som. Como relatou o cronista, esparsos em uma 

luxuosa sala, iluminada à moderna, se dispôs a platéia. Ali se prenuncia o 

embarque do público no mundo da imaginação visual. O cenário, uma espécie 

de anticlímax, não era um acessório dispensável. Ao apelar, em sua forma, 

para os sentidos, dirigiria a percepção do público para o espetáculo da 

reprodução técnica das imagens cinematográficas. 

 

Hontem, no Cine Paramount. Uma espécie de ‘avant-premiére’ , ‘para os raros 

apenas’. Na sala luxuosa, iluminada à moderna, esparsos aqui e alli, pequenos 

grupos de homens de ‘metier’, jornalistas, homens de sciencia, devotos do 

radio e o fluido electrico, maravilhoso como sempre, fazendo jorrar sob a vasta 

abobada uma nova maravilha: o som. 

Comentários dispersos, quase segregados, aventando possibilidades, 

hypotheses, umas razoáveis, outras absurdas, mas todas evidenciando a 

mesma curiosidade, o mesmo interesse pela nova descoberta que São Paulo – 

a terceira cidade do mundo a apresenta-la, revelará ao publico paulista dentro 

de alguns dias.72  

 

A audiência de seleta platéia representa a legitimação da aura do lugar, 

credencia os signos de sua distinção que o promoveriam como um espaço 

admirado pela mais fina sociedade paulistana. Ali, comentaram os críticos mais 

exigentes, São Paulo verdadeiramente encontraria o mais elegante e “rafiné” 

dos seus pontos de encontro. Afinal, uma casa de espetáculos desse porte 

correspondia aos anseios do grã-finismo por um cenário à altura de sua 

fantasia cosmopolita burguesa. Nesse sentido, o filme sonoro ao apontar para 

o avanço da técnica, seduz pelo índice de modernidade que ele agrega a esse 

                                            
72 NO CINE PARAMOUNT. Folha da Manhã, 09.04.1929. p.8 
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topos do mundo óptico da imaginação. Dessa forma, ao Paramount atribui-se o 

estatuto de um legítimo lugar da sociabilidade da elite paulistana. Sua 

inauguração, diziam os cronistas: 

 

Promete ser um verdadeiro acontecimento social, dada a justa curiosidade da 

nossa “haute gomme” pela abertura da nova casa de espectáculos, que irá 

proporcionar-lhe saraus de arte de absoluto ineditismo, sobresahindo-se, como 

uma das novidades de maior vulto, a apresentação do cinema falado pelos 

seus processos mais perfeitos, o “movietone” e o “vitaphone”, pela primeira vez 

mostrados na América do Sul, e pela terceira em território fora dos Estados 

Unidos.73 

 

O novo endereço da sociabilidade grã-fina encontra-se agora no 

Paramount, o palácio encantado. Tal qual anunciaram os jornais, ali o público 

fruiria da magia emanante das imagens sonorizadas, oferecida pela sofisticada 

tecnologia do mundo do entretenimento, o Movietone. De fato, é o Paramount 

um verdadeiro palácio encantado , subscreveram os cronistas, ali concluíam: 

as horas se escoam rapidamente, porque se apresenta um espetáculo novo, 

pela primeira vez mostrado na América do Sul, a maior maravilha do século, o 

cinema com som, o cinema sonoro.74 Além do atributo de novidade, a 

sensação de brevidade do tempo, do fluxo veloz das horas, era o veredicto 

para a modernidade do espaço onde o  ritmo pulsava em sintonia com um 

universo pretensamente cosmopolita. Para aqueles que buscavam imprimir ao 

seu estilo de vida, os hábitos da civilização moderna, o Paramount assinala o 

lugar de evasão da cidade morosa.  Se ali as horas se escoam rapidamente e 

se isso reverencia um índice de distinção do espaço, é porque ali se afirma o 

imaginário que transcende o indolente provincianismo em direção ao mundo 

dinâmico orientado pelo avanço técnico.  

                                            
73 A INAUGURAÇÃO do Cine Paramount. Folha da Manhã, 11.04.1929. p 4 
74 O PARAMOUNT. Folha da Manhã, 16.04.1929. p.4 
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Fig. 32 Publicada no jornal O Estado de 

S. Paulo, 12.04.1929, p. 21. 

Em sintonia com os valores da sociedade 

moderna, a cidade recebe bem e 

promove a novidade. Era a afirmação da 

“tradição do novo”.  

 

Para o imaginário das camadas abastadas desejosas de nomear no 

corpo da cidade a metrópole dinâmica, a inauguração do Paramount      

traduziu-se como um acontecimento especial do mundanismo em reverência a 

mais moderna tecnologia do entretenimento. Nesse sentido, a celebração do 

evento transitou distintamente por outros pontos da geografia da urbe, tal qual 

descreve a seguir, o cronista da Folha da Manhã.  

 

A INAUGURAÇÃO DO CINE-PARAMOUNT 

DO ALMOÇO NO ESPLANADA HOTEL A UM FILM SONORO  

 

Procurando uma maneira gentil de por os representantes da Paramount-

Pictures em intimidade dos jornalistas de São Paulo, a direção dessa poderosa 

fábrica, na Paulicéia, ofereceu hontem um almoço no salão vermelho do 

Esplanada Hotel. (...) 

Como figuras de relevo na representação Paramount estavam os srs. Shauer e 

Day, o primeiro enviado especial para vir inaugurar o imponente cinema que a 

marca das “estrellas” acaba de construir à av. Brigadeiro Luiz Antonio, e o 

segundo representante geral da Paramount na América do Sul. 
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A essas duas altas personalidades da cinematographia norte-americana se 

fizeram os brindes e dellas vieram as respostas amáveis, cheias de 

enthusiasmo pelo Brasil formoso e por São Paulo constructor. 75 

 

Durante algumas horas, entre impressões gerais sobre a cinematografia 

e brindes rápidos e alegres os presentes congratularam-se em torno do novo 

empreendimento que ora seria inaugurado em São Paulo. Terminado o almoço 

no Esplanada, continua o cronista, a comitiva dirigiu-se ao Cine Paramount. No 

local, em meio a jornalistas e representantes de outras empresas 

cinematográficas, os diretores da “Marca das Estrelas” formalizaram a 

inauguração da nova sala de cinema. À noite, a casa seria aberta ao público, 

ao melhor público de São Paulo, como sublinhou os jornais, que já havia 

disputado, muitos dias antes, todos os lugares.  

No momento em que a Paramount aqui concretizava os seus 

empreendimentos, as major companies da indústria cinematográfica americana 

já estavam estruturadas dentro de um esquema de “integração vertical”, 

fortemente monopolizado, uma vez que detinham o controle da produção, 

distribuição e exibição, era o studio system. Aliás, o proeminente realizador de 

tal sistema foi Adolph Zukor, chefe maior da Paramount, no período áureo de 

Hollywood.  Até depois da Segunda Guerra Mundial, quando em 1948 a Corte 

Suprema dos EUA contestou a sua legitimidade por suspeitas de infração das 

normas antimonopólio, o poder dos grandes estúdios patenteou-se por essa 

via. Cabe observar que no âmbito da política do studio system estava a 

construção dos palácios do cinema. Como explicitou o historiador Robert 

Sklar,76 o período de maior prosperidade para estas gloriosas construções 

surgiu em meados dos anos vinte, depois que os estúdios começaram a 

comprar as salas de exibição. Visando agregar prestígio às suas marcas, as 

companhias passaram a estampar os seus nomes nas fachadas desses 

suntuosos teatros. Além disso, analisa Sklar, essa política ajustava-se ao 

objetivo de classificar os cinemas pelas suas qualidades e rentabilidades. No 

entanto, a manutenção de tal aparato onerava de sobremaneira as empresas. 

                                            
75 A INAUGURAÇÃO do Cine - Paramount do Almoço no Esplanada Hotel a um filme sonoro. 
Folha da Manhã, 14.04.1929. p. 6  
 
76 Cf. SKLAR, Robert. História Social do Cinema Americano. São Paulo, Cultrix, 1975.  
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A renda da bilheteria proporcionada pela maioria dos filmes, não cobria os 

gastos demandados pelos luxuosos cinemas, uma vez que não eram todos os 

dias que havia a estréia de uma grande produção. Foi o advento do filme 

sonoro, ainda segundo Sklar,  que trouxe a solução para o problema da receita 

dos palácios do cinema; pois, além de elevar significativamente a freqüência do 

público, também, possibilitou o aumento do valor dos ingressos. Tais 

pressupostos, nos indicam as bases do investimento da Paramount, quando 

inaugura em São Paulo o seu primeiro palácio do cinema equipado com a 

moderna tecnologia do som.  

O filme de estréia não era sonorizado em sua totalidade. Alta Traição, 

(The Patriot –Ernst Lubitsch – 1928) com o astro Emil Jannings, incorporava a 

nova tecnologia do som somente em alguns momentos ao longo da película. 

Há sonoridade apenas em certos detalhes como uma gargalhada, uma 

exclamação, alguns diálogos etc. Isso não arrefeceu o interesse da platéia em 

ir “ouvir” a maravilha cinematográfica apresentada pela primeira vez nessa 

parte do globo. O grande, extraordinário interesse de todos estava no ir ouvir o 

primeiro film sonoro que veiu à América do Sul e que até agora unicamente foi 

ouvido, fora dos Estados Unidos, em Paris e Londres.77 Ao lado dos nomes de 

Emil Jannings e da Paramount como chancela da garantia de um genuíno 

espetáculo, os agentes da “Marca das Estrelas” preparam uma surpresa para o 

público. Nada mais legítimo do que uma autoridade diplomática brasileira em 

Nova Iorque descortinar, para os espectadores paulistas, a nova conquista da 

arte cinematográfica. São Paulo, dessa maneira, entrava na era do cinema 

sonoro. No majestoso theatro da Paramount, a platéia foi impactada pelos 

efeitos da mais moderna técnica da reprodução mecânica da imagem e do 

som. Era a estréia do Movietone, o “cinema falado” que ao longo das décadas 

seguintes seduziria as massas e consolidaria os estúdios hollywoodianos como 

a maior indústria do entretenimento do século.  

  

Ao signal para o início do espectaculo, já a curiosidade se fazia enorme. 

Surge, então, na tela, o Sr. Sebastião Sampaio, cônsul geral do Brasil, em 

Nova York. E, coisa maravilhosa: o Sr. Sebastião Sampaio principia o seu 

                                            
77 Idem, Folha da Manhã, 14.04.1929. p. 6  
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discurso em portuguez perfeito, como se elle próprio alli estivesse a falar, tendo 

a palavra unida ao gesto, flagrantemente verdadeira em tudo. 

Aos que acreditavam que o film falado nada mais fosse que um 

aperfeiçoamento ao processo com que se fazem ouvir os grammophones, o 

discurso do nosso cônsul geral em Nova York causou encantadora decepção.  

Como se vê, a inauguração do Cine-Paramount, à qual accorreu S. Paulo ultra-

elegante, fez-se de um modo deliciosamente inédito.78  

 

 A imagem do cônsul brasileiro credita ao espetáculo a verdade para os 

céticos, ver para crer. Ali não há nenhum artifício de ilusionismo. Mas sim, o 

progresso da ciência e da técnica a serviço da certeza de que aquilo que se 

ouvia era o que se via na tela. O cinema “falado” ao possibilitar a mecanização 

da totalidade da expressão humana, do gesto e da voz, concorreu para que a 

perfeita sincronização das imagens e dos sons, produzisse um efeito de 

“realidade”. A reprodução mecânica do “real” garantia, assim, um estatuto de 

veracidade para as imagens projetadas. A modernidade não era um espetáculo 

de prestidigitação e sim um atributo do avanço contínuo da razão técnica, por 

isso a encantadora decepção, daqueles que ainda associavam ao 

grammophone, o pressuposto técnico daquilo que se inaugurava no cine 

Paramount. 

 

                                            
78 Idem,idem. Folha da Manhã, 14.04.1929. p. 6  
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Fig.33 Publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 07.04.1929. p.27 
O cinema que fala, eis a maravilha que o Sr. S. Sampaio, cônsul do 
Brasil em Nova York, descortinou para São Paulo. 
                

No entanto, se dúvidas pairavam quanto aos mecanismos da nova 

engenharia do entretenimento, certezas havia quanto à escolha de São Paulo 

para recepcionar o “recente prodígio desse século de prodígios”.  

 

Eis, o novo invento que se lança à conquista do mundo. Na Europa escolhe 

Paris e Londres para scenario dos seus triumphos. Na América do Sul, levanta 

triumphalmente em S. Paulo a sua lenda, como se, filho do talento, da 

iniciativa, da audácia, elle quizera sagrar as qualidades de que é expressão 

viva a capital paulista79.  

 

É relevante como a inauguração do Paramount reverbera o propósito de 

se afirmar, através de um discurso laudatório, as representações de uma São 

Paulo moderna, em sintonia com as grandes metrópoles do mundo. O fato de 

ser a cidade, uma das pioneiras na estréia da nova técnica do cinema sonoro, 

evidenciaria o seu cosmopolitismo e a sua identidade assentada nos trilhos do 

progresso. É certo que estamos diante do propósito de se construir a 

representação da capital paulista como o mais pujante centro econômico e 

político do país, dessa forma, tal discurso articula-se à dinâmica das forças 

                                            
79 O CINEMA... o rádio. Folha da Manhã. 07.04.1929. p. 6 
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políticas no contexto nacional. No entanto, o anúncio de São Paulo, ao lado 

das grandes metrópoles, teria também como desdobramento a afirmação em 

seu território de um cenário que prescreveria determinadas práticas, cuja 

legitimidade espelha-se na idealização de um estilo de vida, conjugado aos 

padrões dos centros mais modernos do mundo. Nesse sentido, trata-se da 

invenção da cidade moderna, na qual o cinema, expressão do progresso da 

civilização técnica, encarna os anseios cosmopolitas e traduz a modernidade 

como cinematográfica.  

Para Walter Benjamin, o cinema por ser um veículo poderoso em sua 

capacidade de transmitir velocidade, simultaneidade, superabundância de 

imagens e choque visual, torna-se, por excelência, o aparato técnico 

expressivo da sensibilidade dos habitantes da metrópole moderna. Ele, 

segundo Benjamin, é a forma de arte correspondente aos perigos existenciais 

mais intensos com os quais se confronta o homem contemporâneo e espelha 

as profundas metamorfoses de seu aparelho perceptivo, como por exemplo: as 

modificações que experimenta o passante em meio ao intenso fluxo das ruas.80 

A reprodução mecânica da imagem cinematográfica é, assim, entendida como 

tradução estética da percepção de tempo e espaço vivenciado pelo indivíduo 

na grande cidade, onde o choque apresenta-se como estruturante de sua 

experiência. Resultante do avanço do capitalismo, a metrópole é, na 

interpretação de Benjamin, o lugar histórico do surgimento de um mundo 

caracterizado pela violenta reestruturação da percepção e da interação 

humana. Em seu cenário, construído pelo advento de novas técnicas de 

produção, transporte, comunicação e fontes de energia, além da intensa 

concentração das massas populacionais, configura-se a cultura do consumo e 

do espetáculo, caracterizada por um ritmo cada vez mais veloz e por 

efemeridades e obsolescências aceleradas. 

Se por um lado, o cine Paramount representou-se como um índice 

significativo da invenção da São Paulo moderna, pois, como vimos, a sua 

monumentalidade arquitetônica e tecnológica traduziu-se como um exemplo 

eloqüente do cosmopolismo; por outro lado, em se tratando de cinema, a magia 

da técnica por si só não conferiria essa legitimidade, a menos que fosse um 

                                            
80 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
São Paulo, Brasiliense, 1994. (Obras Escolhidas; v. 1) p. 192.  
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veículo de expressão da “verdadeira” fisionomia da modernidade paulistana. 

Isso é o que se depreende de determinada crítica em relação ao primeiro filme 

sonoro rodado em São Paulo e que estreou em agosto de 1929, no Teatro 

Santa Helena. 

O filme, dirigido por Luís de Barros, foi sonorizado pelo sistema 

Vitaphone, tendo parte de sua tecnologia projetada e desenvolvida pelos 

próprios realizadores da obra. Como noticiou a Folha da Manhã, a película 

representava a gênese de uma nova fase da cinematografia nacional. O sound 

picture dos americanos, sublinhava a matéria, “venceu em toda parte. O 

público tem por ele uma preferência indisfarçável, e se as grandes multidões 

ainda não aderiram francamente a ele, deve-se ao fato dele estar se 

exprimindo apenas em língua inglesa.” 81 Eis os motivos do porque se esperava 

um grande sucesso junto à platéia, pois o filme era falado e cantado em 

português. Intitulado, Acabaram-se os Otários, a comédia de Luís de Barros 

narra as peripécias de dois amigos, um caipira e um italiano que, vindos do 

sertão, experimentam as vicissitudes da grande cidade. No entanto, esses 

atributos, em relação ao primeiro experimento de sonorização do filme 

brasileiro, não seriam suficientes para garantir uma unanimidade da crítica. 

Vejamos como a revista Cinearte censurou o filme: “O que não podemos deixar 

de censurar é a São Paulo de fundo de quintal que o filme mostra.”82 Em uma 

outra edição, ainda se referindo a mesma película, a revista indica o cenário 

adequado para a nossa arte cinematográfica.  

 

Num dia desses vimos um filme nosso em que, entre vários ambientes sórdidos 

e desagradáveis, como albergues, cemitérios, necrotérios, estalagens e 

estrebarias, aparecia uma delegacia de polícia com paredes esburacadas, uma 

mesinha quebrada e vários cavalheiros de longas barbas, bigodes e 

sobrancelhas e outros tipos tão característicos que já saíam da realidade. (...) 

Ora, bolas nós devemos e podemos mostrar uma delegacia no Brasil 

                                            
81 UM FILME falado e cantado em português. Folha da Manhã, 31.08.1929. p 6.  
De fato a questão da língua colocou-se como um dos problemas a ser solucionado pelos produtores na 
busca de ampliarem o mercado para os talkies. A solução viria com o processo de legendar os filmes.  
82 Revista Cineate, 30.10.1929. Citado por GALVÃO, Maria Rita e BERNADET, Jean-Claude. Cinema 
Repercussões em Caixa de Eco Ideológica. (As idéias de “nacional” e “popular” no pensamento 
cinematográfico brasileiro). São Paulo, Brasiliense, 1983. p36 
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assim?(...) Nós podemos fazer muita arte dentro dos salões, nas reuniões 

elegantes(...) 83 

 

O exemplo é significativo para percebermos quais os balizamentos 

estavam em jogo quando se tratava de articular o cinema à representação da 

cidade moderna. Aqui, sobretudo, explicita-se o investimento no controle de 

uma imagem e, nesse sentido, adentramos o campo do exercício do poder 

simbólico. Ou seja, a afirmação da São Paulo cosmopolita significa 

essencialmente cercear o lugar da imagem cinematográfica, no âmbito de uma 

operação que inventa a cidade moderna, nomeando a cidade provinciana. 

Nesse sentido, o entretenimento cinematográfico, emoldurado pela 

suntuosidade da arquitetura das salas de exibição, os palácios do cinema; pelo 

complexo maquinismo da produção e reprodução das imagens, o progresso 

técnico, e pela estética e conteúdo das películas é apropriado como celebração 

espetacular do ideal de cosmopolitismo, no campo de uma luta pertinente ao 

gosto de uma classe e ao seu estilo de vida, portanto, às determinações dos 

signos de distinção. No episódio de inauguração do “primeiro palácio do 

cinema” de São Paulo, cabe ainda sublinhar o quanto a invenção da cidade 

moderna, articulada a determinadas práticas, neste caso ao entretenimento 

cinematográfico, compreendia o esforço de transformar em espetáculo o 

progresso e a técnica, ao mesmo tempo em que suas representações 

inscreviam-se no campo do poder simbólico.  

 

 

* * *  

 

 

A Magia da Música Na Tela e nos Alto Falantes dos Cinemas 

 

Na estréia do Movietone, uma das possibilidades de minimizar o choque 

da inusitada experiência foi evocar o que algum tempo já participava do cenário 

da cidade: o próprio cinema e o rádio. Nesse sentido, conjecturou-se o novo 

                                            
83 Idem, pp.36 e 37  
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aparato do audiovisual no entrecruzamento desses dois inventos e como um 

degrau a mais no século do progresso.  

 

O CINENEMA... O RÁDIO... 

Duas descobertas que surgiram há poucos annnos de distancia e que pelo seu 

alcance popular, empolgaram as massas como nenhuma outra. Passaram os 

annos. Passa a novidade e um bello dia, talvez entediados porque já os 

chamavam “velharias”, o radio e o cinema concertam-se, accumpliciam-se em 

segredo, e brindam a Civilização a mais extraordinária das maravilhas do 

século: - o “som”, o film falado, o “movietone. 84 

 

Ver e ouvir, eis a síntese apresentada pelo Movietone em tempos de 

progresso. O fato do cronista conceber a nova tecnologia como uma espécie 

de fusão dos dois inventos, o rádio e o cinema, é sugestivo. Se não 

propriamente uma explicação técnica para o registro óptico do som, o Sound-

on-Film, é preciso dizer que nas décadas seguintes, quando o Brasil adentra a 

Era da Comunicação de Massas, o rádio e o cinema caminhariam juntos como 

os veículos mais expressivos desse processo. 

 Até o surgimento da televisão nos início dos anos 1950 e a sua 

popularização na década seguinte, esses dois meios catalisaram a audiência e 

espelharam o imaginário da moderna sociedade urbana que começava a se 

desenhar no país. Em São Paulo, doze emissoras de rádio estavam em 

funcionamento nos anos 1930 e, em meados dos anos de 1950, já havia 

dezessete. A expansão das salas de cinema na capital é também significativa, 

passando de trinta para mais de cento e sessenta, no mesmo período.  

Nos anos de 1940, Otávio Gabus Mendes, o célebre nome da 

radiodifusão paulista, propunha fazer cinema pelo rádio. Ou pelo menos, assim 

era divulgado nos jornais um de seus programas de rádio-teatro que ia ao ar 

diariamente pela Tupi. O anúncio indica o quanto as práticas culturais de se 

ouvir rádio e freqüentar cinema participam e organizam o cotidiano da cidade 

nesse momento, integrando a construção de um imaginário que irá fomentar as 

representações da metrópole moderna. Cabe aqui sinalizar que o trânsito entre 

estas duas mídias sugere, como veremos a seguir, questões relevantes sobre 

                                            
84 O CINMEMA… o radio.  Folha da Manhã, 07.04.1929. p6.  
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a produção e recepção da música consumida massivamente no período por 

nós estudado.                   

    
Fig. 34. Publicada no jornal Diário de S. Paulo, 17.11.1944 p.27 

 

Um outro exemplo, na mesma linha de publicidade, refere-se ao 

programa da Estação do Som de Cristal. No grafismo, a família reunida diante 

do aparelho vê as imagens fluírem do rádio. Tal encantamento dá ao ambiente 

a dimensão de uma sala de projeção de filmes. É explicito o apelo publicitário 

no sentido de acentuar as emoções proporcionadas pelo radioteatro com a 

equivalência do espetáculo cinematográfico. Mas, ao compor a simbiose entre 

os dois meios, os anúncios sugerem um campo comum entre o cinema e o 

rádio. Ou seja, trata-se de uma época onde estas fronteiras eram muito tênues, 

e, o mesmo mundo poderia ter os seus contornos desenhados no “éter ou no 

écran” como diria Otávio Gabus Mendes.  
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Fig. 35. Publicada no jornal Diário de S. Paulo, 19.11.1944 p.10 

 

Se para galgar um degrau a mais no progresso e continuar empolgando 

as massas, o rádio e o cinema acumpliciaram-se e, assim, possibilitaram uma 

nova tecnologia que promete a síntese entre “ver e ouvir”.  Poderíamos supor , 

então, o cinema falado como uma espécie de rádio para ser visto. Trata-se de 

um invento potencialmente fecundo para a imaginação do “ouvinte”, mesmo 

que os mais céticos argumentassem ao contrário. Pois, o registro óptico dos 

sons, ao sincronizar o áudio à referência de uma fonte, por exemplo, a voz, à 

imagem dos atores; a música, a dos cantores e dos músicos e assim por 

diante, dispensaria o público de intuir por si mesmo a correspondente 

representação do emissor sonoro. Lembremos dos relatos sobre o filme do 

cônsul brasileiro apresentado na inauguração do Paramount: era como se ele 

próprio ali estivesse a falar, tendo a palavra unida ao gesto, flagrantemente 
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verdadeira em tudo. No entanto, se o Sound-on-Film realiza tal experiência de 

realidade, ele será, por isso mesmo, um engenho capaz de incitar a 

imaginação da platéia. Eis como o novo invento rapidamente se processou nos 

estúdios hollywoodianos, e, por volta de 1932, seus diretores já tinham 

compreendido o som como um valioso dispositivo para intensificar a emoção 

das imagens na tela, pois já dominavam a gama de recursos expressivos da 

tecnologia que lhes possibilitava juntar o som e a imagem.85  

Cabe observar que o cinema nunca foi mudo. Ao longo das primeiras 

décadas de sua existência, o entretenimento cinematográfico sempre contou 

com algum dispositivo sonoro. A diferença é que antes do avanço técnico, 

possibilitado pela gravação do som para a posterior reprodução, a trilha era 

produzido ao vivo, seja por músicos, cantores ou locutores incumbidos de 

narrar determinados trechos da cena ou mesmo realizar a dublagem das vozes 

dos atores. Observamos ainda que, como notou Robert Sklar, durante o 

período “mudo”, as salas reverberavam o burburinho da audiência. Com o 

advento do “cinema falado”, o traço característico da recepção do filme sonoro 

será a conformação de um público silencioso.86 Nesse contexto, a trilha sonora 

permaneceu, até o final dos anos 1920, um campo alheio ao controle dos 

estúdios. Mesmo quando a matéria sonora dos filmes vinha indicada através de 

partituras musicais, os músicos dispunham de uma margem de liberdade para 

exercitar a sua interpretação.  

Com a evolução técnica que permitiu sonorizar as imagens, foi possível 

a padronização do som. A trilha torna-se um recurso expressivo a ser 

explorado pelos produtores e, nesse campo, eles irão inscrever a sua vontade 

enunciadora. Isso não quer dizer que compreendemos a recepção como uma 

instância passiva frente à imposição das produções culturais de massa. É certo 

que quando o sistema de sonorização se mostra um projeto auspicioso em 

termos econômicos e pontencializador dos padrões estéticos do seu cinema, 

Hollywood rapidamente adere ao som gravado e sincronizado à imagem. 

Dessa forma, tanto a matéria visual como a matéria sonora das produções 

cinematográficas estariam, a partir do novo sistema, sob a regência dos 

                                            
85 Cf. BEAVER, Frank E.. On Film: A History of the Motion Picture.New York, McGraw-Hill Book 
Company, 1983.  
86 SKLAR, op. Cit.p.18          
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estúdios e administradas dentro de suas implicações mercadológicas. No 

entanto, entendemos que esse produto cultural, muito mais do que timbrado 

somente pela ocasião do lucro, ligava-se e adaptava-se à vida presente.  

Voltando ao nosso cronista e a sua compreensão do Movietone, como 

síntese entre o rádio e o cinema, poderíamos supor que, com o advento do 

filme sonoro, a sala de projeção seduziria o público também como um lugar de 

audição de músicas, seja a dos artistas já conhecidos pelo rádio, ou de outras 

enunciadas no filme. Sobre esse ponto, o escritor Caio Porfírio Carneiro 

apresenta uma narrativa muito sensível, em suas memórias de Hollywood, ao 

relatar o seu encontro com a voz de Bing Crosby. Sessão matinê, no final dos 

anos de 1930, ele adolescente, com um grupo de amigos, arrisca-se a assistir 

um filme água-com-açúcar :  

 

“Ouvi, no escuro, alguém comentar:  

- Canta bem. 

E passei, em conseqüência, a prestar atenção àquela voz. Foi um enlevo, aos 

treze anos. Pela primeira vez eu ouvia, com muita atenção, alguém cantar num 

filme. A voz me encantava, a música me encantava. E quando o artista voltou a 

cantar, fiz sinal de silêncio aos amigos. Era uma beleza. Nada de tiros e 

correrias. Um homem bem-vestido, gravata borboleta, chapéu de palheta, 

cantando. Uma coisa diferente pra mim.”87 

 

Na saída do cinema, ele olharia o cartaz com cuidado para descobrir o 

nome de Bing Crosby, a partir daí assistiria a todos os seus filmes. A 

continuação da história nos leva ao seu primeiro amor platônico, a star que 

desde então brilhou nas suas reminiscências hollywoodianas.  

 

Mas se Crosby me fascinou com sua voz, foi ele o culpado das penitências 

duras, após as confissões demoradas com os padres sacramentinos. 

Holandeses que nos ensinavam religião, prometiam pouco o céu e muito o 

inferno.  

                                            
87 CARNEIRO, Caio Porfírio. O Cinema e Uma Voz. IN: LADEIRA, Julieta de Godoy (org). Memórias 
de Hollywood. São Paulo NOBEL, 1988.p. 228.  
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Pois num dos filmes de Bing, lá estava, além de Bob Hope, Dorothy Lamour de 

sarong. Um deslumbramento. Aquelas pernas, meu Deus! Elas não me saíram 

mais da cabeça.88  

 

Quando em São Paulo estreou o primeiro filme89 de Frank Sinatra, a 

publicidade chama a atenção para o début do artista na tela, referindo-se à 

película como o show do trovador do século. A voz de Sinatra já conhecida do 

público brasileiro através do rádio e do disco, graças as suas primeiras 

gravações como crooner da orquestra de Harry James e, posteriormente, de 

Tommy Dorsey, poderia agora ser apreciada pelos fãs em um espetáculo 

cinematográfico. Lembramos que em 1944 quando o filme foi exibido, Sinatra já 

havia se consagrado como um dos maiores astros da música norte americana, 

ao lado de Bing Crosby, artista de grande projeção desde os anos 1930. O seu 

primeiro êxito revelou-se com o fox-canção I’ll Never Smile Again (Ruth Lowe), 

gravado no ano de 1940, com a orquestra de Dorsey. Até então um cantor 

pouco conhecido, o artista, ao interpretar a composição de Ruth Lowe, fez dela 

uma das canções mais populares durante a guerra e, ao mesmo tempo, tornou-

se a figura central da orquestra de Dorsey, no momento em que os ídolos da  

swing eram os band-leaders e não os cantores. No ano de 1942, iniciou a sua 

carreira solo para, a partir daí, tornar-se uma das maiores expressões da 

música popular do século XX. Quando Sinatra, The Voice, assim chamado 

pelos seus fãs, encenou como um dos astros principais do filme Higher and 

Higher, dois anos depois de ter deixado Tommy Dorsey, era um indício de que 

o apogeu das Big Bands declinava, ao mesmo tempo em que o seu 

espetacular sucesso sinalizava o início da era dos cantores.  

 

                                            
88 Idem, p. 228.  
89  Na realidade, Sinatra já havia participado em outras duas películas : Las Vegas Nights (1941) e Ship 
Ahoy (1942). No entanto, nestes filmes comparece em segundo plano como crooner da orquestra de 
Tommy Dorsey.   
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Fig. 36 Publicada no jornal 

O Estado de S. Paulo, 

25.06.1944. p.15 – O filme 

Higher and Higher, aqui 

traduzido como A Lua a 

Seu Alcance.  

 

 Por ocasião do lançamento de A Lua a Seu Alcance no cine Ipiranga, a 

crítica paulista comentou: o cinema tem coisas inexplicáveis, pois, segundo ela,  

como explicar a sedução de um astro nas telas do cinema que não possui 

“figura” e quanto ao talento cênico era difícil avaliar, uma vez ser o filme escrito 

“especialmente para pretexto de suas canções”.  Assim referia-se ao caso de 

Frank Sinatra.  

 

 Vencedor com milhões de fãs no mundo inteiro, êxito imenso nas boates, no 

teatro e... no cinema. Tudo isso graças à sua voz de “chansonnier” que sabe 

dizer, ao som de musica, as palavrinhas tolas tão ao gosto das mulheres de 

todos os tempos... É isso, a voz macia.”90 

  

                                            
90 CINEMA, A Lua ao Seu Alcance. O Estado de S. Paulo, 30.07.1944, p.2 
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 Mesmo que o filme trouxesse outros atrativos como a atriz Michele 

Morgan, no papel de heroína, a película traduzia-se como um palco para Frank 

Sinatra, um lugar do qual o público iria ver e ouvir o seu cantor preferido. 

  

Mas, ‘A Lua a Seu Alcance’ é, realmente, de Frank Sinatra. E estou certa de 

que grande parte do público elegante que vi no Ipiranga foi atraído por ele. Se 

Michele Morgan e os demais interpretes também agradam, melhor. E se o 

argumento é delicioso, muito melhor. Temos então uma fitinha gostosa de se 

ver e ouvir, ótimo passa-tempo nestes tempos em que o tempo de vezes custa 

tanto a passar.91 

 

Dessa forma, a fita foi um sucesso, pois em se tratando de Frank 

Sinatra, comentou a nossa crítica, o filme teve mais canções do que as que se 

ouvem no cinema de todo dia. Duas pelo menos, Lovely Way to Spend na 

Evening e You’re on Your Own, ela antecipava: .logo estarão na boca do povo, 

assobiadas nas ruas, dançadas nos ‘shows’, ouvidas nos ‘boudoirs’ – pois 

Frank Sinatra é popular de verdade.92 O espetáculo do trovador do século XX 

apresentou-se, naturalmente, com o glamour dos cenários hollywoodianos e, 

nesse sentido, a voz de Sinatra iluminou e foi iluminada pelo mito de 

Hollywood, fato que não passou despercebido pela crítica.  

 

Higher and Higher é filmada com o requinte de “decors” e de guarda-roupa que 

faz com que certas fitas “made in Hollywood” pareçam mais paradas de 

elegância do que histórias filmadas. São elas aliás, que mantêm o mito do 

cinema americano acerca do qual tanto se tem escrito e ainda se escreverá. 93 

  

 A magia da síntese de ver e ouvir no contexto da ambiência desse 

mundo óptico da imaginação, para usarmos a expressão de Krakauer, coloca o 

público diante da experiência na qual a música não mais comparece ilustrando 

cenas, no caso do filme mudo, mas sim transfigurada em imagens no Sound-

on-Film. O encantamento produzido na sala escura do cinema propõe à platéia 

deixar-se conduzir pelo olho da câmara; ser capturada pelo universo imaginário 

                                            
91 Idem 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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que instaura um processo de identificação do sujeito-espectador com o 

significante fílmico, isto é do “sonhador” com a “tela do sonho”.94 Assim, a 

música projetada nesse contexto participa do investimento subjetivo que a 

experiência do cinema demanda do público. Com isso poderíamos acrescentar 

o som à denominação sugerida por Krakauer e identificarmos o cinema como o 

“mundo óptico e sonoro da imaginação”.  

Em um ensaio sobre os cem anos do cinema, Susan Suntag, ao analisar 

o sentido dessa prática cultural para as gerações que a viveram em seu 

período áureo, aponta para a sua significativa presença no cotidiano do 

público. Era com uma visita semanal ao cinema, diz a filósofa,  

 

que as pessoas aprendiam (ou tentavam aprender) como caminhar com 

elegância, como fumar, como beijar, como brigar, como se entristecer. Os 

filmes nos davam dicas sobre como ser atraente, como por exemplo...parece 

bacana usar capa de chuva mesmo quando não estava chovendo95. 

 

 No entanto, mais do que esse traço “pedagógico”, a relação do 

espectador com o cinema traduzia-se, particularmente, pelas marcas de uma 

profunda subjetividade, mobilizada pelo desejo de ser tomado pela narrativa 

fílmica. Pois, tudo o que se levava dos filmes para casa, conclui Suntag,  

 

era apenas uma parte da experiência mais vasta de perder-se em rostos, em 

vidas que não eram as nossas – o que é a modalidade mais abrangente de 

desejo corporificada pela experiência do cinema. A experiência mais forte era 

simplesmente render-se ao que estava na tela, ser transportado por aquilo. As 

pessoas queriam ser seqüestradas pelo filme.96  

 

Há um outro aspecto que é necessário sublinhar. O glamour das 

canções “filmadas”, também está intimamente ligado à experiência da audição 

mediada pela ambiência das salas de projeção. O teatro cinematográfico com a 

sedução do seu cenário; do seu tratamento acústico e da qualidade da 

                                            
94 Cf. Jacques Aumount, O Filme e Seu Espectador. IN: AUMOUNT, Jacques ... et al. A Estética do 
Filme. Campinas, SP, Papirus, 2005. 3ª. Edição. p. 223.   
95 SONTAG, Susan. Questão de ênfase: ensaios. São Paulo, Cia das Letras, 2005. p. 157 
96 Ibid., p. 157.  
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reprodução mecânica dos sons possibilita um espaço singular onde a recepção 

poderia fruir o espetáculo. Lembremos que na época, ouvir música, através da 

reprodução mecânica, restringia-se ao rádio, as vitrolas e ao cinema. No que 

diz respeito às duas primeiras mídias, elas estavam longe de poder competir 

com a qualidade das melhores salas de projeção. Seja em relação à captação 

do som, o registro óptico apresentava um nível muito superior às gravações 

elétricas nos discos, e a reprodução nas vitrolas ou as transmissões 

radiofônicas ficavam aquém do que era possibilitado nos cinemas. Sobretudo 

as produções hollywoodianas exibiam uma qualidade técnica irrepreensível. O 

cineasta francês Jean Renoir, a respeito de sua experiência na América nos 

anos 1950, afirma ser Hollywood, por exemplo, o único lugar do mundo em que 

o som possui qualidade e, argumenta, “se o sucesso dos filmes americanos na 

Europa pode prejudicar os filmes europeus que não são devidamente cuidados 

... ora tanto pior, isto é, tanto melhor, porque se ‘americanizar’ na precisão da 

técnica será uma coisa boa.”97 Quando a partir de meados dos anos 1930,  

prosperam as edificações dos “palácios cinematográficos” em São Paulo, além 

da decoração, do conforto, da iluminação, da ventilação e da qualidade de 

projeção, muito se investiu no projeto acústico como garantia de um bom 

espetáculo.  

Inúmeros exemplos nos levam às linhas que conectaram, no universo da 

música popular, o cinema e o rádio. A permeabilidade entre as duas mídias 

criou um espaço importante, no qual interagiram o consumo e a produção 

musical. Nos filmes brasileiros, o fenômeno explicita-se de forma bastante 

emblemática nos musicais da Atlântida, as chanchadas, que conheceram um 

enorme sucesso nos anos de 1940 e 1950. Na fase mais característica desse 

gênero do cinema nacional, quase não havia lugar para o enredo, tamanha era 

a quantidade de números musicais apresentados pelos filmes. Por exemplo, o  

elenco do rádio brasileiro reunido em uma dessas primeiras revistas musicais 

filmadas, Alô Alô Brasil – 1933, permitiu ao público ver e ouvir no cinema: 

Carmem Miranda, Mário Reis, Francisco Alves, Aurora Miranda, Ari Barroso, 

Custódio Mesquita, Dircinha Batista, Bando da Lua entre outros.98 Referindo-se 

                                            
97 RENOIR, Jean. Escritos Sobre Cinema, 1926-1971.Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990. p. 72 
98 Cf. AUGUSTO, Sérgio. Esse mundo é pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK. São Paulo, Cia. das 
Letras, 1989.  
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a esse  filme, o compositor Ari Barroso comentou que, pela primeira vez, a 

maioria dos fãs puderam associar o rosto de seus ídolos às vozes que eles 

conheciam do rádio.99   

No ano de 1936, a comêdia musical “Alô... Alô... Carnaval”,  produzida 

pela Cinédia e dirigida por Adhemar Gonzaga, estréia nos cinemas de São 

Paulo , anunciando-se, exatamente nesses termos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Publicado no jornal O 

Estado de S. Paulo, 02.02.1936. 

p.30 – O texto do cartaz chama 

atenção para o elenco de 

canções que compõem a trilha 

sonora da película:  

“Nada menos de oito canções 

populares e lindas servem de 

enfeite ao enredo de “Alô... Alô... 

Carnaval”, “Manhãs de Sol” ; 

“Teatro da Vida”; “Cadê Mimi”; 

“Parodia do Guarany”; “Amei” e 

“Não Beba Tanto” e também os 

sambas “Seu  Liborio”; “Molha o 

Pano”; “Querido Adão”e “Pierrot 

Apaixonado”. “ 

 

 

 

                                            
99 Cf. CABRAL, Sérgio. A MPB na Era do Rádio. São Paulo, Moderna, 1996.  
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Compondo esse circuito, é preciso considerar também a indústria 

fonográfica. A gravação de discos integra, juntamente com cinema e o rádio, a 

produção e circulação da música, no período. A partir do “cinema falado”, o 

mesmo elenco musical apresentar-se-ia nestas três mídias. Aliás, o advento da 

gravação elétrica em substituição à gravação mecânica em meados dos anos 

de 1920, além de alterar a forma do registro sons e com isso impactar a 

produção musical da época, possibilitou a realização dos primeiros filmes 

sonoros através do sistema Sound-disc, o Vitaphone, a exemplo do filme O 

Cantor do Jazz, produzido pela Warner Bros em 1927.  

Há, portanto, no universo da música popular a configuração de uma 

cultura musical, cujos fios estão tramados e conectados simultaneamente, ao 

cinema; ao rádio e à indústria fonográfica. Esse momento, é certo, tem no 

cinema sonoro dos anos 1930 aos 1950, sinalizado pelo apogeu e declínio do 

studio system e do star system, o marco referencial de uma época na qual um 

amplo repertório de canções constituiu a sua trilha musical. O advento do 

cinema sonoro, pode de fato ter sugerido uma espécie de rádio para ser visto 

ou de um gramofone visual.  

Para evocarmos, ainda um exemplo do trovador do século XX, citaremos 

o filme Young At Heart (Gordon M. Douglas), que estreou em São Paulo dez 

anos depois de A Lua ao Seu Alcance, com o nome de Corações Enamorados. 

Na película de 1954, Frank Sinatra atua pela primeira vez ao lado de Doris 

Day.  Tal qual Sinatra, a atriz também havia iniciado a sua carreira como 

crooner de orquestras, entre elas a famosa big band de Les Brown. Depois de 

ter obtido sucesso no rádio e em gravações de discos durante a década de 

1940, a cantora apareceria nas telas do cinema em uma série de musicais e 

comédias. Na década de 1950, Doris Day é uma das atrizes mais populares 

dos Estados Unidos, marcada por papeis angelicais ao lado de astros como 

Rock Hudson e Cary Grant. O seu estrelato em Hollywood acontece no ano de 

1948, com o filme Romance On The High Seas (Michael Curtiz) – Romance em 

Alto Mar . Na película, Doris Day interpreta a canção It’s Magic (Jule Styne e 

Sammy Cahn), nesse mesmo ano a composição figurou como uma das 

músicas estrangeiras mais executadas no Brasil. Apostando na popularidade 

das vozes de Doris Day e Frank Sinatra, paralelo à estréia de Corações 
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Enamorados, a Columbia lançou, já dentro dos novos padrões de gravação, os 

long-play de 33 rotações100, o disco que continha a trilha sonora do filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 

Capa do Lp da 

Columbia 

contendo oito 

canções 

selecionadas do 

filme “Corações 

Enamorados”.  

 

O disco editado pela Columbia do Brasil, traz na contracapa a 

apresentação do Lp e explicita as razões do sucesso desta produção 

cinematográfica ao considerar o fato dela agregar duas vozes de grande 

sucesso na América, interpretando um repertório de excepcional sedução. 

Tanto Doris Day como Frank Sinatra, esclarece o autor, estão entre os mais 

eficientes vocalistas populares dos EUA. A carreira de ambos, diz ele: 

 

“...estão juncadas de discos de sucesso e com representações que lhes 

granjearam renome como artistas. Desde seu primeiro filme, ‘Romance no Alto 

                                            
100 O long-play chega ao mercado norte-americano em 1948, por uma iniciativa da Columbia. Três anos 
depois, em 1951 é lançado o primeiro destes novos formatos de discos no Brasil, através da gravadora 
nacional Sinter. Esse novo padrão iria transformar o mercado musical, baseado até então na venda de 
discos de 78 rotações por minuto que continham duas faixas. Os Lps estavam configurados em 33 
rotações por minuto, apresentavam um nível de qualidade sonora bastante significativa (os discos de alta-
fidelidade – Hi-Fi) e possibilitavam a gravação de oito faixas. Ainda nos anos 1950 surgem os Lps de 
doze faixas. Um outro avanço, trazido pela industria fonográfica no final dos anos de 1950, foi a gravação 
estereofônica – processo batizado de estereofonia bi-canal. Até então o disco era produzido num só canal.  
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Mar’, Doris Day tem sido uma das principais estrelas musicais da tela (...) 

continuando a produzir ao mesmo tempo, disco após disco que rapidamente se 

encaminham aos primeiros postos das listas dos ‘best-seller’. (...) Frank 

Sinatra,  desde os seus primórdios na carreira como cantor de orquestra de 

jazz (onde Doris Day também teve seu início) a inteligência de sua 

interpretação era aparente, e quando se tornou o primeiro (e um dos mais 

duradouros) dos astros feitos da noite para o dia, logo no início de 1940, 

transmitiu um gosto e sinceridade tais na sua interpretação que tem encantado 

desde então os corações dos compositores de canções e igualmente do 

público.”101 

 

Ao lado de Doris Day, ainda nos fala o autor, Frank Sinatra é um dos 

artistas que tem conseguido sucesso simultaneamente nas carreiras dos discos 

e do cinema. Sobre as oito faixas do Lp, ele conclui:  

 

Os dois astros nos oferecem uma série irresistível de apresentações, em 

canções memoráveis de Cole Porter, Gerge Gershwin e Harold Arle, e em 

esplêndidas e novas canções escritas especialmente para a tela. 

Mas à parte as lições da maneira como interpretar as canções deste filme, esta 

coleção oferece divertimento do melhor, e uma infindável e prazerosa 

recordação de Doris Day e Frank Sinatra em Corações Enamorados..102  

 

O contexto da experiência do cinema sugere ao espectador um lugar 

onde a música103 transcende a dimensão puramente auditiva para, impregnada 

de imagens, alojar-se no plano da narrativa visual. As canções, ao emprestar a 

sua poética para “coreografar” as cenas que se projetam na tela, ganham os 

matizes que se apresentam no texto fílmico.  É como se elas emulsionassem e 

fossem emulsionadas pelo jogo das imagens. No entanto, se a matéria visual 

dos filmes está condicionada ao tempo da projeção e se apaga quando as 

luzes acendem, ficando como impressões difusas que o público leva para casa. 

A canção, por sua vez, escapa ao efêmero e dura no desenho de sua melodia. 

                                            
101 Texto publicado na contracapa do Lp “Doris Day & Frank Sinatra – Canções Selecionadas do Filme 
Corações Enamorados – Young At Heart”. São Paulo, Columbia do Brasil, s/d.  
102 Idem  
103 Não estamos aqui nos referindo ao conceito de uma trilha sonora, composta no sentido de inscrever ao 
longo da projeção uma música incidental, como contraponto à narrativa do filme. Particularmente, nos 
referimos a trilha sonora sustentada pelas canções. 
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Redime-se furtivamente ao escuro das salas de projeção e traz consigo boa 

parte do encantamento que protagonizou no filme. Por isso pode evocar a 

memória do que se experimentou no cinema. Assim, a gravação da trilha do 

filme, como sugere o texto, não era apenas um registro das vozes de Doris Day 

e Frank Sinatra, de suas performances como cantores, mas a infindável 

recordação, de suas presenças projetadas na tela pela narrativa visual de 

Corações Enamorados. 

 Para uma geração em que as práticas culturais do cinema e da dança 

foram tão presentes, as “canções filmadas” evocam o trânsito entre o mundo 

imagético dos filmes e o salão de dança. Lembremos da crítica de A Lua ao 

Seu Alcance e como ela previu que duas canções da película logo seriam 

apropriadas pelo público. Elas comporiam a trilha sonora de seu cotidiano, 

suas melodias fluiriam pelas ruas da cidade, adentrariam recantos privados e, 

por fim, animariam as danças. Tal jogo de sedução das “canções filmadas”, na 

medida em que agregam o encanto visual em sua identificação com o cinema, 

seria evidentemente explorado pela indústria fonográfica.  
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A Onda Sonora Sob A Cidade Moderna 

 

Quando no final dos anos vinte, São Paulo adentra a era do “cinema 

falado”, com suas salas de exibição sendo equipadas com o Vitaphone e o 

Movietone, concomitante ao lançamento das “películas sonoras” as gravadoras 

colocariam à disposição do público os discos contendo as trilhadas dos filmes. 

A cidade passou, assim a respirar a atmosfera musical que fluía dos seus 

cinemas. Ela seria arrebatada por uma espécie de onda sonora, cuja emissão 

tinha sua origem nos estúdios de Hollywood, tal qual avaliou o cronista do 

jornal O Estado de S. Paulo. Há, portanto, uma série de exemplos muito 

ilustrativos da via de conexão entre o cinema, o disco e o rádio na 

configuração da cultura musical que ira compor determinado repertório deste 

cenário. Vejamos alguns.   

A estréia do som no cine República apresentou a primeira versão 

cinematográfica do clássico musical Show Boat104. Traduzido como Bohemios, 

a atração do espetáculo sublinhava a atriz Laura La Plante interpretando duas 

canções da trilha sonora da película.  

                                            
104 Em sua versão para o palco, Show Boat foi escrito pelo compositor Jerome Kern e estreou em Nova 
York em 1927. O musical, baseado no livro de Edna Ferber, narra a história da vida de uma artista, cujo 
pai trabalha como capitão de um desses “barcos teatros” que viajavam pelas hidrovias do sul e do meio-
oeste americano, especialmente os rios Mississipi e Ohio, levando entretenimento para as localidades 
portuárias, geralmente shows de vaudevile. Em sua estréia no cinema no ano de 1929, Show Boat foi 
dirigido por Harry A. Pollard. A produção da Universal Pictures insere-se na linha evolutiva dos 
primeiros musicais realizados pelos estúdios hollywoodianos na esteira do advento do filme sonoro. O 
uso desse cenário não poderia ser mais apropriado para uma produção que pretendia explorar a música e a 
ação dramática.  
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Fig. 39 Publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 07.08.1959. p.19  

 

Depois de fruir do espetáculo, a super-produção cantada e 

“synchronisada”, o público poderia dispor do registro fonográfico das canções 

do filme, pois a gravadora Victor oferecia no mercado a trilha original de 

Bohemios.  Tal qual podemos observar na ilustração a seguir.  
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Fig. 40 Publicada no jornal O 

Estado de S. Paulo, 

07.08.1929. p.15  

 

 

O mesmo vale para The Broadway Melody, cuja estréia, no cine Odeon, 

também ocorreria em agosto de 1929. O filme, anunciado efusivamente como 

todo falado; todo cantado; todo dançado, inaugura a entrada da Metro Goldwyn 

Mayer na era dos musicais. Até o início dos anos 1950, quando produziu o seu 

último grande musical, Singin In the Rain, a Metro marcou presença 

proeminente nesse gênero. Melodia da Brodway tinha entre outros números as 

canções: You Were Meant For Me, Broadway Melody e Wedding of the Painted 

Doll compostas por Nacio Herb Brown e Arthur Freed, sendo que esse último 

tornou-se o produtor responsável pelo grande êxito dos musicais da Metro ao 

longo das duas décadas seguintes. No ano de 1929, a canção Brodway Melody 

encabeçava a lista das músicas estrangeiras de maior sucesso no Brasil. Em 

junho desse ano, o filme estreou no Rio de Janeiro, no Cine Palácio Teatro, 

tornando-se o primeiro longa-metragem sonoro sincronizado visto pelo público 

carioca.    
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Fig. 41 Publicada no jornal O Estado 

de S. Paulo, 08.08.1929. p.22 

O film triumphal da Metro Goldwym 

Mayer – Musicado, cantado e 

dansado.  

 

 
Fig. 42 Publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 01.08.1929. p.22 
Na Sala Vermelha do Cine Odeon, à tarde e à noite. Uma superprodução 
“synchronisada” da Metro Goldwyn Mayer, que está batendo o recorde artístico e 
de bilheteria, das fitas sonoras apresentadas em S. Paulo.  



 120

 

 
Fig. 43 Publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 01.08.1929. p.17 – Novamente a 

Victor coloca ao alcance do público os mais belos trechos musicais deste filme sonoro. 

Além da voz do próprio protagonista do filme, comparecem também na gravação 

ótimas orquestras de baile.  

 

 No ano de 1930, uma série de canções figura entre as músicas 

estrangeiras mais ouvidas no Brasil. The Breakaway e Walking With Susie 

compunham essa lista e a trilha sonora da comédia musical Fox Movietone 

Follies of 1929, uma produção da  Twenty Century Fox, dirigida por David 

Butler e Marcel Silver. A película estreou em São Paulo, no cine Odeon, em 

setembro de 1929 e fora apresentada como o maior espetáculo synchronisado 

que se veria naquele ano. No conjunto de suas atrações, o primor, a fantasia, o 

movimento, mas sobretudo, sublinhava-se a música do filme. O cinema 

transcendia agora os limites da “cena muda” para se oferecer como uma arte 

completa, na qual a imagem e o som confluíam para o deleite do público. 

Assim, nada mais sugestivo do que lindas canções para compor a beleza 
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hipnótica do jogo imagético projetado na tela. A reprodução sincronizada 

prometia, através de sensações visuais e auditivas, encantar a platéia.   

 

“A obra gigantesca de cinema-sonoro com Sue Carol, Lola Lane, David Rollins 

e mais vinte formosuras. As mais bellas mulheres; modas; fantasias 

fascinantes; enredo de amor; gargalhadas; animação; ousadia; dansas 

exóticas e sobretudo, lindas canções – tudo formando um primor de 

enscenação, movimento e arte para o triumpho de ‘Follies of 1929’. O maior 

film synchronisado que vereis até o fim deste ano!”105 

 

Na oportunidade do lançamento do filme, a Victor anunciava os discos 

contendo o eletrizante fox trot Breakaway , assim como outros números de 

sucesso de “Follies of 1929”.     

 

 
Fig. 44 Publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 30.08.1929. p.15 
                                            
105 ODEON, o grande cinema paulista. O Estado de S. Paulo, 04.09.1929. p. 18 
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Os exemplos nos mostram como a partir do advento do “filme falado”, 

São Paulo foi tomada pela musicalidade que, entoadas nas salas de cinema 

providas com o Vitaphone e o Movietone, fluíam para as lojas de discos e eram 

reproduzidas nas vitrolas e nos rádios. Essa nova forma da reprodução 

mecânica da música não só propôs uma nova maneira de recepção das 

canções, como fomentou um novo repertório. Ela representa um indício de que 

um novo tempo colocava-se em marcha, também por essa via.  

A experiência do cinema, na era sonora, trouxe a percepção de que algo 

ficava para traz. O convite para um “profundo momento introspectivo” na sala 

de projeção, onde as imagens bailavam silenciosamente, fora suspenso da 

cidade cosmopolita. Se ele ainda pudesse ser enunciado, seria em um idílico 

cinema do interior. Ali os filmes ainda transcorriam “mudos” hauridos como 

atributo de um outro tempo. Assim, percebeu, o cronista do jornal O Estado de 

S. Paulo, a nova configuração que a tecnologia do som imprimiu ao 

entretenimento cinematográfico.  

 

- gosta muito de cinema: e porquê aí, nessa cidadezinha linda, há um cinema – 

um? três ou quatro! – que, infelizmente, não é do meu tempo: e porquê... ah! 

Principalmente porque esse cinema ainda é silencioso... 

Si-len-ci-o-so... Gosto de alongar bem esta palavra: ela torna-se igual àquelas 

horas “cheias de coisas”, muito estiradas, em que a gente espreguiça o corpo e 

o espírito, e fica olhando sem ver, escutando sem ouvir, o mundo – este mundo 

que, graças a Deus, costuma acabar cada vez que começa o sonho...106 

 

Para ele, a magia das imagens silenciosas despertava os sonhos.  No 

pequeno cinema do interior, o filme mudo acompanhado pela candura do toque 

do piano, emudecia o mundo, apagava as luzes e conduzia os olhos e os 

ouvidos para verem e ouvirem a “grande fita” e o “grande piano” que o 

espectador traz dentro de si.  

 

Olhar sem ver; escutar sem ouvir... Mas, isso é o ideal dos sentidos e da alma! 

Isso é o que você faz, quase todas as noites quando, “faute de mieux”, você 

desmaia todo o seu corpinho de flor e de fruta, na cadeira mais distinta do 

                                            
106 G. Cinematographos – Inveja. O Estado de S.Paulo, 11.08.1929, p.8 (Ob: G. refere-se ao pseudônimo 
do escritor Guilherme de Almeida.) 
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pequeno cinema de Interior ... Isso é o que conseguia o cinema silencioso ... 

Para que fita e para que um piano, senão para despertar e fazer correr a 

grande fita e cantar o grande piano que a gente tem, dentro de si, 

escondidos?107 

 

A moderna cidade com os seus “cinemas sonoros”, o cinema de grande 

atualidade que São Paulo inteira já se acostumou a apreciar com apuradíssimo 

gosto108, com informava o cartaz do cine Odeon, já não permite, segundo o 

cronista, o momento divino de abstrair o mundo a volta e sonhar. Agora, os 

sentidos da visão e da audição são despertos e tragados para dentro da tela e 

dos altos falantes. Eles são conduzidos, independente da vontade da 

audiência, pela sincronia estabelecida entre a matéria visual e sonora projetada 

na sala de exibição.  

 

Aqui, minha pequena amiga distante, nesta cidade tão humana, esse momento 

divino já não é permitido. A música que sublinha o filme, arrasta os olhos para 

a tela; e, ao mesmo tempo, o filme, que ilustra a música prende os ouvidos ao 

alto-falante. E, entre essas duas forças poderosíssimas (que se chamam, 

numa palavra, “synchronização”), eu sou um aniquilado, um inútil, um pobre 

homem (...)109 

  

 Mas se num primeiro momento, o cronista parece reticente quanto às 

mudanças trazidas pelo advento da “synchronização”, algum tempo depois, 

essa onda sonora, também haveria de lhe seduzir. Ela pairou sobre a terra com 

suas asas de celulóide, baixou o vôo e a tudo e a todos envolveu 

irresistivelmente. Dessa forma, ele se referia ao impacto da nova cultura do 

“cinema sonoro” em expansão na cidade.  

 

Uma onda sonora veio do Norte, clara e quente e civilizada como o “sunshine” 

da Califórnia; e flutuou, alta, sacrílega, neste céu religioso do Cruzeiro; e foi 

baixando o vôo palpitante das suas asas de celulóide; e estirou-se, afinal, pela 

                                            
107 G. Cinematographos – Inveja. O Estado de S.Paulo, 11.08.1929, p.8 
108 ODEON. O Estado de S. Paulo, 01.08.1929. p. 22 
109  IIDEM, Cinematographos – Inveja.  
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terra toda, e a tudo e a todos envolveu no novelo macio da sua melodiosa 

confusão.110 

  

Quando por aqui aportaram as inúmeras produções hollywoodianas 

sonorizadas, São Paulo fora tomada por uma nova atmosfera musical. Tal qual 

aludiu a crítica sobre o filme de Frank Sinatra – A Lua ao Seu Alcance, o 

cronista do jornal O Estado de S. Paulo também sugere a evasão das canções 

das salas dos cinemas. Elas se apresentaram em todos os lugares, em todos 

os momentos, de todas as formas. Assim, ele retrata a onda sonora que se 

apropriou da cidade. A nova musicalidade sai das trilhas dos filmes para alojar-

se em seu cotidiano, como uma espécie de idéia fixa, obsessão.  

 
 

Olhe, ouça! Você passa por uma rua central onde há vitrolas ou rádios; entra 

num chá vagaroso onde há orquestras e “flirts”; vai ao “wild-party” simples, 

moço, bem “informal”, onde há vestidos curtíssimos e “cocktails” longuíssimos; 

boceja na recepção mais “high-hat”, onde apenas se tolera um “jazz” 

suficientemente censurado; fecha, enfim, de noite, os seus sentidos cansados, 

no seu quarto muito íntimo, que tem uma janela vestida de renda e fio de ouro 

aberta sobre a calçada por onde passam homens noturnos que assobiam... – 

onde quer que seja, como quer que seja, quando quer que seja, sempre aquela 

mesma onda sonora há de rondar e rolar sobre você. Idéia fixa. Obsessão.111 

  

A continuidade da crônica traz o elenco de canções desembarcadas na 

cidade com os seus respectivos filmes, “Broadway Melody”, “Fox Follies”, 

“Bohemios” entre outros.  Precipitadamente, de cambulhada, numa avalanche, 

assim é narrada a invasão do novo repertório musical e a sua propagação na 

metrópole. Diante desse fato, e considerando a onda sonora como expressão 

da modernidade e do progresso, onde a mesma musicalidade transita pelo 

mundo, padronizada, o cronista expressa a inevitabilidade de não aderirmos a 

ela.  

Quanto aos arroubos de patriotismo, tolices, o Brasil estando no mundo, 

argumenta o cronista, também é parte e possui elementos análogos aqueles 

                                            
110 G. Cinematographos – A Onda. O Estado de S.Paulo, 06.09.1929, p.20 
111 Idem 
 



 125

conformadores dessa cultura universal. Por exemplo, o blues entoado pelos 

negros americanos, de alguma maneira também espelharia a nossa alma. E, 

aqui se trata de uma alusão à trilha sonora do filme Bohemios, a nostálgica 

toada dos negros cantada ao som do banjo, assim grafado nos discos lançados 

pela Victor. Pois, para ele nós também temos os velhos negros melancólicos, 

cheios de “diabos azuis” (poracé, banzo, saudade...), cantando, para embalar a 

nossa crueldade, a mesma canção que embalou a nossa rede.112 Mas 

sobretudo, nós temos progresso e civilização. Portanto, aderir à onda sonora é 

reconhecer-se parte do mundo civilizado. Aceita-la compreende apropriar-se de 

suas representações como parte de nossa própria identidade.  

 

A onda sonora... 

Aceite-a! Suavemente, passivamente, aceite-a! Entregue-se a ela! Vá na 

onda!... Não seja a pessoa lamentável que protesta com patriotismos 

grotescos: 

- Mas, isso não é nosso! Onde está a nossa velha modinha? Que será feito do 

nosso bom maxixe? Isso não é nosso, meus senhores! 

Não diga essa tolice insuportável! Isso é nosso, sim. Porque isso é do mundo, 

e porque o mundo de hoje está todo estandardizado, e porque o Brasil ainda 

está no mundo.113 

 

O Jazz  e o Desenho da Onda Sonora 

 

Mas se havia algum desenho rítmico, harmônico ou melódico capaz de 

sintetizar a expressão da onda sonora intuída pelo cronista, ele se refere ao 

jazz. O gênero identificado como a música popular dos Estados Unidos nos 

anos da Primeira Guerra Mundial, conhece uma expansão avassaladora nas 

décadas seguintes e passa a influenciar toda a música ocidental.  No Brasil, as 

jazz-bands proliferam e são cortejadas pela indústria fonográfica. Romeu Silva, 

um dos mais prestigiados chefes de orquestra, gravaria com grande sucesso, 

em meados dos anos de 1920, uma série de fox-trots com a sua Jazz Band Sul 

Americano. Segundo o saxofonista, desde 1922, quando transformou sua 

orquestra em jazz, para se atualizar em relação à evolução da música, tornou-

                                            
112 G. Cinematographos – A Onda. O Estado de S.Paulo, 06.09.1929, p.20 
113 Ibid. 



 126

se cada vez mais solicitado e aclamado com grande entusiasmo pelo público. A 

exemplo do que havia visto em Nova York,  Romeu Silva organiza uma das 

mais famosas jazz-bands da época, cuja formação incorporava: saxofone; 

clarineta; trompete; trombone; banjo; piano; contrabaixo e bateria. Seus 

músicos sempre impecavelmente trajados e disciplinados executavam com 

maestria sambas, maxixes, valsas, mas, sobretudo, a música americana, ou 

seja o jazz. No programa musical, não faltavam foxtrotes, blues, shimmys, 

ragtimes enfim, ritmos cuja sincopa deriva da matriz jazzista. Inicialmente 

tocando nos principais cinemas do centro do Rio de Janeiro, a Jazz Band Sul 

Americano ganhou fama e passou a abrilhantar os mais elegantes bailes da 

capital da República e de São Paulo. Entre os músicos de carreira proeminente 

nas décadas seguintes e participantes da Jazz Band Sul Americano, 

destacava-se o compositor Ary Barroso. Ele integrou tais grupos musicais nos 

anos de 1920, atingindo o ápice de sua carreira como pianista de jazz na 

orquestra de Romeu Silva.114 

Outro exemplo, diz respeito ao grupo do arranjador, instrumentista e 

compositor Pixinguinha. Quando em 1922, os “Oito Batutas” retornam de sua 

excursão a Paris, seus músicos haviam entrado em contado com a onda 

musical disseminada no ocidente. O único disco gravado pelo Grupo do 

Pechinguinha, nesse ano, pelo selo Odeon, apresentava dois foxtrote: Ipiranga 

e Dançando, ambas de autoria do próprio compositor. Em 1923, os “Oito 

Batutas” se recompunham com o nome de “Bi-Orquestra Os Batutas”. Na 

avaliação de Pixinguinha, que além da flauta, passa a integrar o conjunto como 

saxofonista, a idéia era dar ao grupo um estilo mais identificado com os novos 

tempos, ou seja o jazz. 115 

Em São Paulo, se não surgiram jazz-bands com tanta expressividade 

quantas as suas irmãs cariocas, elas também se apresentaram na cena 

musical da cidade na época. Lembremos do cronista Sylvio Floreal e a sua 

ronda pelas ruas do Triângulo. A noite inicia-se, ele na rua Direita, entra em um 

dos endereços mais distintos  do centro.  

 

                                            
114 Cf. CABRAL, Sérgio. No Tempo de Ari Barroso. Rio de Janeiro, Lumiar Editora, 1993. p.29, 37 e 38.  
115  Cf. CABRAL, Sérgio.Pixinguinha, Vida e Obra. 3a. ed. Rio de Janeiro, Lumiar Editora, 1997. 
p.87, 97,98,99 e 100 
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O vasto salão, sempre cheio de homens e mulheres, delira entusiasticamente, 

animado pela música que toca sempre uns pot-pourri nervoso e fox-trots 

saltitantes à jazz-band. 116 

 

Trata-se, evidentemente, de música ao vivo, a sua reprodução mecânica 

ainda não oferecia condições técnicas para produzir o frisson sugerido por 

Floreal. Aliás, segundo Nicolau Sevcenko, nesse momento a cidade é tomada 

por um fenômeno novo, a intensa difusão da música e a proliferação dos bailes 

e ambientes de dança como parte da emergente indústria do lazer. Assim, no 

cenário de metropolização da São Paulo dos anos de 1920, vicejam os “music-

halls”, os “salões de dança”, as “sociedades dançantes” e, sublinha o 

historiador, as lojas mais elegantes para atraírem a clientela transformaram o 

tradicional “chá das cinco” em “chá dançante”. Quanto ao ritmo, a presença 

marcante do jazz comparecia animando o clima efusivo deste alvorecer do 

cosmopolitismo paulista.117 O contexto, é certo, nos parece plenamente 

favorável à ampliação do mercado de trabalho para as jazz-bands.118 Por fim, 

vale mencionar, os cinemas foram palcos para a atuação desses grupos 

musicais, por exemplo, o cine República teve, durante a sua “fase muda” e, 

ainda, no início da “sonora”, a presença da Jazz Band República, como uma 

das atrações do seu programa.119 

Portanto, se a onda sonora tornou-se irresistível ao irromper pelos alto-

falantes dos cinemas; pois, emulsionada pelo aparato cinematográfico agrega e 

potencializa os signos da representação da vida moderna, ganhando, por essa 

via, amplitude no cosmopolitismo da metrópole emergente. O advento dos sons 

no cinema em São Paulo, no ano de 1929, foi, na realidade, o palco da 

consolidação e do impulso de uma musicalidade cujo contorno estava sendo 

delineado desde o início da década de 1920.   

 

 

                                            
116 FLOREAL, op. cit., p. 105 
117 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na Metrópole. São Paulo, sociedade e cultura nos 
frementes anos 20. São Paulo, Cia. das Letras, 1992. pp. 89 e  90.  
118 cf. MORAES, José Geraldo Vinci de.  Sonoridades Paulistanas. A Música Popular na Cidade 
de São Paulo (Final do sec. XIX – Início do séc. XX). Rio de Janeiro,  Funarte,  1995. p. 164    
119 SIMÕES, Inimá. Salas de Cinema em São Paulo. São Paulo, Secretária Municipal de 
Cultura/Secretária de Estado de Cultura, 1990. p.21 
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Fig. 45 A clássica formação de jazz que abrilhantava o programa do Cine República. 

No bumbo da bateria, o nome do grupo: JazzBand Republica. 
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Fig. 46 Publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 25.09.1929. p.21 
A platéia do elegante República será pequena para conter os admiradores dessa 

produção cuja propaganda enche agora as ruas da cidade. Assim, os jornais 

anunciaram o filme quando ele estreou no início do mês de setembro.  
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No âmbito do advento do espetáculo do filme sonoro, o ano de 1929 

ainda traria para os paulistanos a apresentação do Cantor do Jazz. A “perfeita 

fita synchronizada que o Programa Matarazzo recomenda ao público 

paulistano”120, como noticiou a Folha da Manhã, estreou em setembro no cine 

República. A produção da Warner Bros de 1927 entrou para a história do 

cinema como o primeiro filme musical. Com a “sincronização” de diálogos, 

efeitos sonoros e de números musicais, o filme foi considerado uma revolução 

da indústria cinematográfica, cujo sucesso acabou por demarcar o fim da era 

do cinema mudo.121 Estrelado por Al Jolson, que até então havia se 

popularizado como artista de espetáculos musicais em Nova Iorque e 

conquistado grande expressividade no rádio e no disco, o enredo narra o 

drama de um cantor judeu que se aventura na carreira do show business. Para 

o cronista do jornal O Estado de S. Paulo, a película representava o cânone do 

cinema dos sons. “Vendo-se e ouvindo-se “The Jazz Singer”, as suas cenas de 

“coulisses”, com “estrelas”, coristas, ensaios-gerais, aplausos... – a gente 

compreende, agora, o quanto este filme foi imitado, plagiado mesmo, em quase 

todas as produções que se lhe seguiram.”122  Por tudo isso, ele recomendava:  

 

Quem se interessa por cinema, ou pelo menos, quem gosta da nova industria 

do filme sonoro – quer dizer: todo mundo – deve, precisa ver “O Cantor do 

Jazz”. Ele é um documento: o documento inicial e básico da história de uma 

arte que começa.123 

 

Não é mera coincidência que o primeiro longa-metragem da era do filme 

sonoro seja The Jazz Singer. Durante os anos 1920, como observamos, uma 

infusão de jazz altamente diluída, para usar uma expressão de Eric J. 

Hobsbawn , obteve um grande impacto entre o público branco, tornando-se a 

linguagem dominante na musica de dança ocidental urbana e nas canções 

populares. Nas décadas seguintes, o swing, recompondo traços da linhagem 

jazzista, entraria definitivamente para a estética da música comercializada em 

                                            
120 “O CANTOR DO JAZZ”, o maior espetáculo sychronisado da tela – será apresentado 
segunda feira próxima no República. Folha da Manhã, 21.09.2006, p. 6. 
121 PARKINSON, David. History of Film. London, Thames and Hudson, 1996. p.84 e 85 
122 G. Cinematographos – “O Cantor do Jazz”, no “República” O Estado de S.Paulo, 25.09.1929, p.21 
123 Ibid.  
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larga escala pelas gravadoras.124 Nesse sentido, o avanço técnico de 

sonorização da imagem coincide com a popularização desse gênero musical e, 

evidentemente, os produtores cinematográficos apostaram na celebração do 

sucesso do jazz.125 Isso explica, a forte efusão jazzista na composição das 

trilhas sonoras dos filmes musicais e, como mencionamos anteriormente, a 

grande produção pela indústria hollywoodiana dos chamados jazz shorts nas 

décadas de 1930 e 1940, exibidos como complementos aos filmes de longa 

metragem.  Época de apogeu das big bands, com o sucesso do swing e a 

proliferação dos ballrooms, Hollywood, através dos shorts, registrou e distribuiu 

as performances desses grupos, impulsionando a popularização da música 

dançante das grandes orquestras norte-americanas. Além disso, observamos 

também que as big bands marcaram presença no cinema, seja de forma 

lateral, ou em primeiro plano nos enredos de diversos longas-metragens ao 

longo da década de 1930 e 1940. Nos anos de 1950, quando o auge do 

sucesso das grandes orquestras já havia declinado, Hollywood se incumbiu de 

evocar a Era de Ouro desses grupos musicais através de filmes que narravam 

a biografia dos seus band-leaders.  

 

 

*   *   *  

 

 

O Glamour da América em Ritmo de Foxtrote 

 

                                            
124 Eric J. Hobsbawm analisa nestes termos a presença do jazz na música pop ocidental a 
partir da primeira guerra mundial. Ver: HOBSBAWM, J. Eric A História Social do Jazz. Rio de 
Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1990. 
125 Não nos cabe aqui entrar no debate sobre o matiz jazzístico que passou a ser amplamente 
comercializado a partir dos anos 1920. Para muitos críticos, aquilo que se rotulou como jazz estava longe 
da qualidade musical alcançada pelos maiores expoentes da comunidade de artistas de Nova Orleans, 
Chicago ou Nova York. No entanto, os diversos aspectos estilísticos criados pelos precursores do jazz: o 
ritmo sincopado; a singularidade da escala musical; a espontaneidade na performance dos instrumentistas 
entre outros, foram amplamente disseminados na chamada música pop, promovendo assim uma marca 
jazzística, ainda que diluída, no repertório musical que passou a ser produzido e consumido no ocidente. 
Não é sem ironia que Eric J. Hobsbawm comenta o assunto: “Embora o aficionado de jazz possa ter 
ataques com essa idéia, não se pode negar ao saudoso Paul Whiteman o direito de se considerar músico 
de jazz, a Al Jolson se chamar de cantor de jazz, ou até mesmo ao mais cretino dos roqueiros o direito de 
se arrogar cidadania no jazz, da mesma forma que o crítico literário não pode negar ao homem de 
negócios comum o direito de se afirmar que escreve inglês.” (Idem, p. 47) 
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 A conversão de um amplo espectro da música popular produzida e 

consumida no mundo ocidental, a partir dos anos da Primeira Grande Guerra, 

deu-se em direção ao campo da influência do jazz. O ritmo, a síncope, os 

elementos melódicos e harmônicos e o conjunto instrumental, com seus 

timbres, foram emprestados da linguagem jazzística para conformar a base do 

repertório da cultura musical no alvorecer do século XX. Para Hobsbawn, o 

triunfo desse jazz híbrido explica-se graças à intensa propagação, nesse 

momento, da danças de salão e, principalmente – entre a geração mais jovem 

– de um tipo de dança relativamente rápida. Assim, elementos jazzísticos 

compõem o universo musical coreografado pelos diversos estilos disseminados 

pela voga da dança. A prática, nos grandes centros urbanos da Europa e da 

América, foi rapidamente incorporada pela indústria do entretenimento. Os 

salões, os cursos e as publicações de manuais proliferaram, enquanto a moda 

se incumbia de inventar novos passos. A fórmula mais duradoura gerada pela 

infiltração do jazz no repertório da música dançante foi o foxtrote.  

 

 A partir de 1900, a invenção de novas danças rítmicas tornou-se uma pequena 

indústria. A safra 1910-1915, turkey trot, bunny hug, etc. , produziu a fórmula 

mais duradoura, o foxtrote. Pode-se afirmar que, sem o foxtrote e seus 

similares (o shimmy, originalmente um indecência da Costa Bárbara, alcançou 

especial sucesso na Europa, na década de 1920), o triunfo do jazz híbrido na 

música pop teria sido impossível, assim como o avanço de ritmos latino-

americanos se respaldou firmemente no tango, também por ocasião da 

Primeira Grande Guerra. Inovações subseqüentes – o black bottom, 

charleston, lindy hop, big apple, truckin e outras – emprestadas, principalmente 

de abundantes fontes de novas danças nos cabarés do Meio-Oeste, e mais 

tarde nos grandes salões de baile do Harlem – foram ondas temporárias.126  

 

 Até o advento do rock-and-roll, em meados dos anos de 1950, o fox-trot 

deu o tom da popularidade da música norte-americana em todo o mundo. O 

ritmo americano chegou até nós por volta de 1915, através de partituras e dos 

discos importados. Nos anos de 1920, a influência do gênero vai inspirar os 

primeiros foxes brasileiros. Procurando reproduzir a roupagem orquestral dos 

                                            
126 HOBSBAWM, op. Cit., pp. 70 e 71.  
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arranjos americanos e com letra em português, tais composições marcam 

presença na música brasileira, nas décadas de 1920, 1930 e 1940. O clássico 

exemplo, ainda hoje cultuado, refere-se à composição de Custódio Mesquita. 

Músico, pianista, de uma técnica harmônica bastante sofisticada e adotando o 

foxtrote como um estilo recorrente, Mesquita em parceria com Mário Lago, 

produziu o sucesso mais perene desse gênero em nosso repertório. Trata-se 

do fox Nada Além, cuja gravação, datada do ano de 1938, foi feita por Orlando 

Silva.  

 O jazz hibrido com seus desenhos estilizados à foxtrote encarnava os 

signos da América triunfante de Henry Ford. Era percebido como a tradução 

sonora do espírito da jovem nação, cujo progresso, em muito ultrapassava a 

Europa, ancorada no tradicionalismo de sua cultura. Na América, o classicismo 

não comportaria a expressão da alma nova e progressista engendradora da 

moderna civilização, uma luz que se fazia projetar como farol do mundo. O 

escritor Monteiro Lobato, vivendo em Nova Iorque no final dos anos de 1920 e 

seduzido pelas possibilidades de uma sociedade, a qual ele entendia portadora 

do modelo inconteste da civilização do mundo moderno, assim compreendeu o 

jazz como a música síntese do gênio americano. A cultura da “América”, com o 

seu gosto pela novidade, por artigos em série, pelo automóvel, pela velocidade, 

pelo arranha céu, pela praticidade da vida cotidiana, pela eficácia e 

funcionalidade de suas instituições na orquestração do progresso rumo à 

superioridade técnica e material frente às nações européias, teria no jazz o seu 

retrato sonoro.  O escritor nos fala do seu encontro com o gênero musical no 

cinema. Mais precisamente, no cine Roxy, um ícone das salas de exibição de 

filmes, com o requinte e a exuberância que lhe valeu a identidade de “Catedral 

do Cinema”. Ali, envolto na atmosfera onírica do cenário, Lobato ambienta suas 

reflexões sobre o êxito da nação americana em direção ao futuro e sua música. 

Vale acompanhar a narrativa.  

  

 Todas as vezes que fui ao Roxy pus-me a sonhar coisas extra-mundo. As seis 

mil pessoas que permanentemente lhe ocupam as poltronas creio que fazem o 

mesmo. Daí a sensação de fuga à realidade que o Roxy nos proporciona.127 

 

                                            
127 LOBATO, Monteiro. América. São Paulo, Ed. Brasiliense Ltda., 1951. p.119.  
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 Bem acomodado, ele nos descreve o apuro extremo do Roxy em 

proporcionar conforto e diversão para o público. Todos os detalhes, 

rigorosamente planejados, concorrem para garantir o regozijo da platéia no 

ambiente do sonho. A começar pela manutenção de uma temperatura 

aprazível, artificialmente controlada. 

 

Já na entrada as estações mudam. Se estamos no inverno e nas ruas cobertas 

de neve o frio nos corta a cara, mal penetramos no Roxy caímos em 

temperatura de primavera. E se estamos no verão, a derreter-nos naquele 

abafado forno que é New York nos dias de onda de calor, o Roxy resfriado 

vale-nos por uns sorvetes ambiente.128  

 

Mas se o progresso técnico pode aclimatar a “Catedral do Cinema”, 

convidando os milhares de espectadores a alojarem-se confortavelmente em 

suas poltronas, enquanto desfrutam da temperatura amena, longe dos 

desconfortos do tempo lá fora, ele também pode, pela via da mesma 

inteligência técnica, derramar vagas sonoras no interior monumental de sua 

arquitetura.  

 

Soa o órgão. O órgão! Quando falamos em órgão lembramo-nos dessa coisa 

de igreja, velha como a velhice, cujos sons tão bem entoam com o ambiente 

recolhido dos templos. No Roxy o órgão se chama órgão por falta de melhor 

palavra, ou talvez porque é um órgão por meio do qual o som musical se 

nababiza. Nababização do som! Soa a disparate, mas como definir aquela 

riqueza sonora, inédita no mundo, que nos envolve de todos os lados e nos 

“ergue da cadeira?” “Mass production” da levitação...129 

 

A máquina de produzir música o encanta, o aparato técnico capaz de 

gerar múltiplos efeitos sonoros o surpreende. Os sons, diz ele, projetam-se de 

todos os pontos da sala, ora da parede da esquerda, ora da direita, ora do teto 

e ora do chão. As ondas sonoras propagam-se na catedral e acolhe a platéia 

numa tontura de imprevisto, envolvente, circunvolvente. O organista apenas, 

passea os dedos pelas chaves, explica o autor, e a máquina mágica dispersa a 

                                            
128 Idem 
129 Idem, Idem 
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música por todo o edifício. Instrumento? Não. Arte do diabo, magia. Conclui. 

Tal modernismo é marca distintiva da nação americana. Ela dispensa os 

cânones da “velha civilização” e se lança para fora das formas clássicas da 

criação artística universal. Mal compreendida pelos seus críticos, argumenta 

Lobato, não percebem que a América move-se em direção ao novo, ao inédito, 

no seu ímpeto de ultrapassar o status-quo da civilização cristalizada na Europa. 

Indignados, eles a adjetivam bárbara e não se dão conta que os Bárbaros 

criaram a civilização européia, ao aniquilarem a golpes de machado o legado 

greco-romano. Na perspectiva da linha evolutiva do progresso civilizacional, ele 

nos ensina o salto americano e porque adere ao jazz como expressão dessa 

evolução.  

 

Estes bárbaros da América, apesar de filhos de europeus, fazem o mesmo que 

o vândalo fez com o seu machado nos Antinuos, Apolos e Vênus de mármore 

dos gregos – e foram essas machadadas que possibilitaram o “Moisés” de 

Miguelangelo e certos sonhos de pedra de Rodin – marcha para frente em 

matéria de representação escultural da emoção humana. Que é o jazz, senão o 

novo machado com que destroem o classicismo dos Fídias e Praxiteles da 

velha música européia para dos escombros criar música maior? Da primeira 

vez que vi um noturno de Chopin sincopado, revoltei-me. Veio-me depois a 

compreensão – e hoje o Chopin clássico me soa tão piegas em face da sua 

versão americana como o sobrado nosso em face do arranha-céu. 130 

 

O Roxy, glorioso monumento do cinema, ao contemplar a metáfora da 

América em seu cenário espetacular, pode conter o jazz. Ao gerar música, não 

pela via da orquestração sinfônica; mas, através da eficácia de um aparato 

técnico, pode abrigar o universo no qual é possível decodificar o verdadeiro 

sentido da nova arte musical. Ali, o jazz é celebrado, ao mesmo tempo em que 

empresta a sua musicalidade para celebrar os valores estéticos da civilização 

norte americana, ou como definiu Lobato, prestar a suprema homenagem à 

Coisa Nova.  

 

 

                                            
130 LOBATO, op. Cit. P. 121.  
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A indignação do europeu contra o americano provem disto, deste desrespeito 

barbaresco, cujo alcance criador não pode ser compreendido de longe. O jazz 

fora da América soa mal – está desambientado. É frase solta, isolada citação 

dum livro. A mesma frase que assim destacada soa mal, quando integrada na 

obra justifica-se a ponto de criar emoção. Chopin foxtrotizado há de ser ouvido 

ali, naquele Roxy, onde a riqueza do ambiente e a nova apresentação do som 

em vagas sonoras exigem temas dessa ordem. Só se casará e se mostrará 

entonado com o resto, algo monstruosamente audacioso, como esse 

despedaçar dum ídolo, seja Chopin ou Beethoven, para com os divinos cacos 

prestar-se numa jonglerie sublimemente ímpia, a suprema homenagem à Coisa 

Nova.131  

 

Ao foxtrote é lícito inscrever sua síncopa e transfigurar a partitura do 

repertório clássico. Como explicou Lobato, não se trata de um gosto duvidoso. 

O seu ritmo é parte da gramática da nova civilização. A “América” vibrante 

pulsa e evoca uma outra musicalidade. Sinto-me encantado com a América. O 

país com que sonhava. Eficiência! Galope! Futuro! Ninguém andando de 

costas! 132  Assim, registrou o escritor as suas impressões sobre a civilização 

ianque. O jazz, identificado como sinônimo dos Estados Unidos, da sua música 

sincopada dançante, se harmonizaria com tal cenário. Não é música para a 

contemplação diletante dos ouvidos afinados pelo diapasão do velho 

classicismo, pois convida à ação, estimula os sentidos, excita o espírito. Sua 

estética musical, dessa forma, não poderia ser mais representativa do 

dinamismo da maior cidade do mundo, espelho da nova civilização – Nova 

Iorque, de onde nos fala Monteiro Lobato. Ele tão pouco afeito à música, mas 

seduzido pela modernidade da cultura norte americana, se entregou ao jazz.  

 

Até à música me entreguei, eu, tão pouco musical. O jazz me deleita, e enlevo-

me nos songs, nos Broadway hits, no perpétuos marulho oceânico desta 

Broadway onde moro.133 

 

 

                                            
131 LOBATO, op. Cit. P. 121 e 122.  
132 LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. São Paulo, Ed. Brasiliense Ltda., 1948. 2º. Tomo.  p. 302.  
133 IDEM, A Barca de Gleyre. p. 321.  
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Fig. 47 A nave da “Catedral do Cinema” – O cinema Roxy de Nova Iorque,    

inaugurado em 1927 e demolido no ano de 1960.  
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Depois da primeira guerra, enquanto a Europa construía monumentos 

em homenagem aos seus milhões de mortos, diz Paul Virillo,134 os arquitetos 

americanos davam asas à imaginação para conceber o estilo arquitetônico que 

abrigou os chamados palácios do cinema. Verdadeiros monumentos à sétima 

arte foram erguidos nos EUA e de lá migraram para o mercado mundial da 

indústria cinematográfica americana monopolizada pelo studio system. É certo 

que a fórmula Roxy foi desenvolvida antes da guerra, mas o seu período de 

expansão coincide com a entrada dos estúdios, em meados dos anos vinte, no 

ramo da exibição.135 No início de 1960, os grandes cinemas começaram a 

desaparecer. A diminuição do público e a crise de Hollywood varreriam da 

paisagem das metrópoles os monumentos que representaram a época de ouro 

do cinema.  

 

 

 

                                            
134 VIRILLO, Paul. Guerra e Cinema. São Paulo, Boitempo, 2005. p. 70. (Col. Estado de Sítio) 
135 Cf. SKLAR, op. Cit. p.175 
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Fig.48 A atriz Gloria Swanson 

fotografada durante a demolição do 

Roxy em 1961. Swanson fora a 

estrela do filme The Love of Sunya, o 

qual inaugurou a “Catedral do 

Cinema” em 1927.  
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Cheek to Cheek a Dança Sensacional que São Paulo Vai Apreender 

 

A consonância do foxtrote com a ambientação esplendorosa da 

“Catedral do Cinema”, tal qual sugere Lobato, nos oferece uma síntese 

emblemática do ideal estético com que, naquele momento, se representa a 

modernidade. Pelos menos aquela modernidade simbolizada pelo êxito 

econômico e militar alcançado pelos EUA no pós-guerra, convertendo a nação 

americana em modelo de civilização do mundo moderno.   

A fórmula híbrida e diluída do jazz, de larga influência na música popular 

urbana e contemporânea ao apogeu dos luxuosos cinemas torna-se o matiz 

dominante da gramática com que os arranjadores passaram a timbrar 

determinado gosto musical. Tal repertório traduz em sofisticação melódica, 

harmônica, rítmica, mas, sobretudo, na configuração dada ao arranjo 

orquestral, o mesmo espírito glamoroso que ornamentou a “era dourada do 

cinema”, das produções hollywoodianas à arquitetura das salas de exibição dos 

filmes. O estilo pautado pelas jazz bands dos anos 1920 ganha nova conotação 

com as big bands dos anos de 1930 e 1940 e amplifica o tom dos arranjos 

cuidadosamente desenhados para colorir o requinte da instrumentação das 

orquestras. As canções, por sua vez, para ficarmos no centro irradiador de tal 

cultura musical, têm seu lastro na geração mais brilhante dos compositores 

americanos, Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin entre outros. Até os 

anos 1950, período em que o foxtrote reinou triunfante no repertório das 

grandes orquestras de dança, uma distintiva marca de elegância acentuou a 

aura do glamour presente tanto no entretenimento cinematográfico, como neste 

universo da música.  

No filme musical, como já mencionamos, é possível vislumbrarmos a  

síntese desse espírito. Ao condensar as linguagens da dança, do esporte, do 

glamour da coordenação coletiva e do individualismo, o musical constitui-se 

como espelho da cultura moderna. Inspirado no esplendor luxuoso dos 

musicais da Broadway, o gênero ganhou projeção em Hollywood, através do 

coreográfo Busby Berkeley. Contratado pela MGM, Berkeley fundiria a sua 

experiência de diretor de danças nos teatros da Broadway com os recursos dos 

dispositivos cinematográficos. Em seu conceito, era a câmera que deveria 

dançar, assim, ressaltou a coreografia e conduziu o público até o espaço dos 
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bailarinos no palco.136 Em 1933, quando estreou o filme “Rua 42” (42ND 

Street), sua concepção passou a identificar o que havia de maior sofisticação 

no gênero. Complexas figurações coreográficas, faustos cenários e figurinos, 

além da  beleza deslumbrante do elenco faz dos musicais o emblema do 

glamour de Hollywood. O contexto histórico corresponde à grande recessão 

desencadeada pela crise de 1929 e o cinema oferecia ao público o êxtase da 

fantasia, a certeza de que o prazer existia e era possível deseja-lo.137 Se até 

então, o cinema estava sob a constante mira dos que o julgavam pernicioso a 

moral e os bons costumes, o impacto da crise na economia e na sociedade 

desorganizou o mundo e os plantonistas em defesa da herança cultural da 

nação.138  

 

Escancararam-se os portões celestiais e o cinema dos Estados Unidos, como 

proclamaram universalmente os seus cronistas, ingressou na idade de ouro: 

Hollywood passou a ocupar o centro do palco da cultura e da consciência da 

América, fazendo filmes com uma força e um ímpeto até então desconhecidos 

e que depois disso nunca mais se viram. As fitas de cinema não somente 

divertiram e entretiveram a nação enquanto a durou sua mais severa desordem 

econômica e social, mantendo-a coesa por sua capacidade de criar mitos e 

sonhos unificadores, mas também a cultura cinematográfica dos anos trinta 

passou a ser uma cultura dominante para muitos norte-americanos, 

proporcionando novos valores e ideais sociais em substituição às velhas 

tradições feitas em pedaços. 139 

 

Na época áurea da produção cinematográfica de Hollywood, o público 

pode contemplar na tela um mundo sedutor e mítico, de uma beleza inefável, 

cujas imagens fascinavam pelo seu glamour.  

 

                                            
136 C. f. SCHATZ, Thomaz. O Gênio do Sistema. A Era dos Estúdios em Hollywood. São Paulo, Cia das 
Letras, 1991. p.160.  
137 Cf. SEVCENKO op. Cit. p. 606.  
138 Na realidade, como esclarece Sklar, os produtores garantiram um trânsito no terreno da 
regulamentação moral, sem grandes prejuízos para os seus negócios, porque haviam redigido o seu 
próprio código de padrões morais – o Código de Produção de 1930 (O Código Hays). Sem os ingredientes 
mais “picantes”, os filmes não atrairiam as platéias, no entanto, havia a fórmula do “valor moral 
compensador”. Ou seja, sempre deveria haver na história algo de “bom” que contrabalançasse o que o 
código defina como imoral. Cf. SKLAR, op. Cit. p.204. 
139 SKLAR, op. Cit. p.189. 
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Fig. 49 Sedas e paetês, o glamour do filme musical. Cena do filme “Rua 42” (42ND 

Street)–MGM-1933. 

  

 
Fig. 50 As famosas tomadas de cima, chamadas de tomadas Berkely. Ele foi o 
primeiro a usar essa perspectiva de filmagem. Cena do filme “Rua 42” (42ND Street ) – 
MGM -1933. 
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 Nos anos de 1930, enquanto a MGM consolidava o estilo Berkley em 

seus musicais, a RKO Radio Pictures investiu no gênero, dando ênfase à 

performance individual de alguns de seus atores. Foram as produções da RKO 

que elevaram ao zênite do estrelato o casal Fred Astaire e Ginger Rogers, 

concorrendo para a mitificação do par romântico de maior sucesso da era do 

filme musical. Depois de algumas produções como atores coadjuvantes, eles 

passaram a atuar como astros principais de uma série de comédias musicais 

da RKO ao longo dos anos de 1930. Uma desses primeiros filmes foi “O 

Picolino” (Top Hat) de 1935. A trilha sonora, composta especialmente para a 

película, trazia a assinatura de Irving Berlin. Além de representar o primeiro 

filme musical escrito e concebido para a tela de cinema, sem a previa 

passagem pela Broadway, sua trilha sonora fora escrita a partir dos diálogos, 

articulando os textos das canções ao enredo. Anunciado como “o maior filme 

musical de todos os tempos” ou “a mais memorável das comédias musicas de 

todos os tempos”, além de destacar os dois protagonistas “os magnatas do 

ritmo: Fred Astaire e Ginger Rogers”, a produção da RKO excedia-se na 

sofisticação do cenário, do figurino, da coreografia, da impecável atuação dos 

atores e de sua trilha sonora. A genialidade do compositor Irving Berlin e a 

maestria de seus atores deram à película uma das cenas mais cultuadas dos 

musicais, o momento em que o mítico casal de baile do cinema dança o 

foxtrote “Cheek to Cheek”.  

 

 

Figs. 51;52;53 e 54 

Seqüência de imagens do 

filme “O Picolino” (Top Hat)–

RKO Radio Pictures - 1935.  

Jerry Travers (Fred Astaire) 

dança com (Dale Tremont) 

em um salão de bailes em 

Veneza. O personagem, 

cantando “Cheek to Cheek”, 

declara o seu amor por 

Dale.  
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Fig. 52 

 
Fig. 53 
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Fig 54 Fred Astaire e Ginger Rogers, dançam no filme “O Picolino” , os últimos 

compassos de “Cheek to Cheek”. A leveza, a elegância e a sofisticação glamorizaram 

o casal mais famoso da era dos musicais de Hollywood.  
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 A campanha publicitária do lançamento da película em São Paulo em 

abril de 1936, entre outros clichês, anunciou o filme como: “Picolino – A Dança 

Sensacional que São Paulo Irá Aprender”. Músicas novas; romance 

encantador; loucuras surpreendentes e danças eletrizantes prometiam ao 

público fazer os nervos bailarem e o sangue ferver, numa festa para os olhos, 

que faz vibrar os nossos sentidos. Nesse contexto, evidentemente, 

compareciam o rádio e o disco: Ouçam a partir de amanhã das 21:15 às 21:30 

o Quarto de Hora “Picolino”, com Discos Ödeon ao microfone da “P.R.A. 5 – 

Rádio S. Paulo” , grafado nos cartazes do filme.  

 

 

 

Fig. 55 Detalhe do cartaz publicitário do filme Picolino, publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo, 25.04.1936. p.14 – O Maior Acontecimento Cinematográfico da Era do 
SOM 
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Fig. 56 Cartaz publicitário do filme Picolino, publicado no jornal O Correio Paulistano 

25.04.1936. p.12 



 148

 

 
 

 

Fig. 59 Cartaz publicitário do filme Picolino, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
26.04.1936. p.05 
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A interpretação de Fred Astaire e a cena do célebre par romântico, 

dançando a composição de Irving Berling, concorreram para criar a aura de 

“Cheek to Cheek”. Por esses atributos, mas não menos pela qualidade de sua 

poética musical, a canção tornou-se um dos foxtrotes mais representativos do 

espírito do repertório das orquestras de dança.  

Seu autor, um judeu, nascido na Rússia em 1888, desembarcou em 

Nova Iorque quando tinha cinco anos de idade, para se tornar o compositor de 

maior sucesso da canção norte americana do século XX. Em 1907, Berlin 

publica a primeira obra musical. Músico, autodidata, foi contemporâneo do 

processo conformador da moderna música popular dos EUA. Outro compositor, 

não menos importante, Jerome Kern, testemunha sobre a importância da obra 

de Irving Berlin, afirmando ser o compositor a própria música da América. De 

fato, o seu nome tornou-se uma instituição. Em 1910, inicia a carreira 

escrevendo para revistas musicais e, no final dos anos vinte, com o advento do 

filme sonoro, passa a intercalar os trabalhos entre Hollywood e musicais da 

Broadway. Seu conceito de composição musical expressa de forma bastante 

significativa a mentalidade da indústria do entretenimento à qual suas 

composições eram parte integrante, ou seja: “there is no hit musicals without hit 

songs.”  A premissa impunha adequar a canção ao interprete; ao  estilo; ao 

momento, mas, sobretudo, à audiência. Essa versatilidade Berlin adquiriu no 

mercado milionário da produção musical da America, o Tin Pan Alley de Nova 

Iorque. Ali, como Kern, Gershwin, Harry Rubby entre outros, exerceu a função 

de “song plugger”, demonstrando em um piano as novas canções para os 

interpretes, os diretores, os produtores, os agentes ou qualquer comprador que 

se dirigisse a região da cidade, onde se concentrava o mercado da música. O 

“song plugger”, não apenas deveria saber como executar a canção, mas como 

improvisa-la dentro de um arranjo adequado ao estilo do cantor; à determinada 

cena da peça musical ou ao show para o qual seus direitos estavam sendo 

vendidos. A partir da apresentação nos espetáculos, uma composição poderia 

transfigurar-se em uma “hit song” e lucrar com a venda de milhares ou milhões 

de cópias de sua partitura para piano. Dessa forma, o papel do “song plugger” 

no circuito da indústria do entretenimento não era de pouca relevância.140 

                                            
140 C. f. MAST, Gerald. Can’t Help Singin’ – The American Musical On Stage and Screen. New York, 
The Overlook Press. 1987. pp. 39-48.  
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Interessante notar que o filme sonoro, possibilitou uma estratégia similar de 

difusão mercadológica das canções, em forma de disco, ou mesmo de sua 

partitura. Compor a trilha sonora de uma película era, como vimos, uma 

plataforma para a vendagem de disco e mesmo da partitura para piano.  

 Para os críticos, a maestria de Irving Berlin se expressa na competência 

com que foi capaz de traduzir a linguagem coloquial da América em suas 

canções. Lembremos: a arte do cancionista requer, equilibrar o texto na 

melodia e a melodia no texto, sem que para isso deixe transparecer qualquer 

esforço, apenas naturalidade e fluidez num desenho harmonioso composto na 

intersecção da fala e da melodia, ou da fala e do canto. Poucos tiveram, como 

ele, nesse sentido, um ouvido tão sensível à dicção musical e a entonação da 

linguagem cotidiana em formação, no complexo contexto da cultura 

cosmopolita americana das primeiras décadas do século XX. O idioma inglês 

triunfante na América, despido das interjeições mais refinadas dos salões da 

elite, pode aproximar a escrita da fala. Antes de Berlin, dizem os críticos, 

nenhum compositor havia atingido o nível de acabamento, em que a entonação 

do inglês coloquial americano fosse tão bem configurada à linha melódica e 

rítmica da canção. Além disso, sublinha Gerald Mast, suas composições 

tiveram significativa influência na conformação da dança de salão da América. 

A música de Irving Berlin, diz Mast, impactou e foi impactada pela onda da 

prática da dança que tomou conta dos EUA, no início da década de 1910, 

sobretudo os gêneros considerados respeitáveis no âmbito dos valores morais 

da classe média.141 E aqui, é certo, o foxtrote estava bem posto. Não só fora 

cultuado com a aura da modernidade mas, acima de tudo, com a benevolência 

da respeitabilidade burguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
141 MAST, op. Cit. p. 41.  
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Dançando O Foxtrote 

 

No ano de 1919, em um manual de dança publicado em Nova Iorque, 
podia-se ler a seguinte recomendação do gênero aos praticantes da onda que 

açambarcou a nação.  

 

Foxtrote não é um bom nome, pois na verdade esta dança, a qual parece 

conter os princípios fundamentais da dança moderna, não tem nenhuma 

similaridade com o trote. Na verdade, ele é uma dança suave e muito fácil de 

ser praticada, além de ser a mais digna das danças modernas.142  

 

Ao analisar o triunfo da cultura do entretenimento nos EUA, o crítico 

Neal Gabler mostra como características peculiares à formação da sociedade 

americana, encorajaram a sua propagação ao longo do século XIX.  Ao término 

deste século, analisa Gabler, os divertimentos públicos haviam efetuado uma 

espécie de reconversão da cultura do país; numa nação cada vez mais 

complexa e diversa, eles foram a pedra angular da unificação das diferentes 

regiões, classes, renda, sexos, religiões e idades, exceto os negros e uma 

minoria que insistia em sua superioridade intelectual e cultural. Por meio do 

entretenimento, os americanos haviam se tornado um único povo. Era a 

conformação dos EUA como a República do Entretenimento.143  

Enquanto na Europa, a burguesia havia caminhado no sentido de 

cooptar a cultura aristocrática, nos EUA ela encontrou um caminho 

intermediário entre a alta e a baixa cultura, entre a arte esnobe e o 

entretenimento vulgar. A solução de uma cultura intermediária, embora fingisse 

valorizar os cânones da alta cultura, para a crítica mais exigente, impôs um 

processo de diluição e vulgarização de sua arte, ou seja, produziu uma estética 

embalada pela distinção do bom gosto, mas completamente inofensiva, 

altamente moral e insípida. Segundo Glabler, da mesma forma com que a 

burguesia americana moldou a cultura aristocrática a sua imagem e 

semelhança, ela também se voltou para a cultura popular, realizando uma 

operação que consistia em reeditar expressões do universo dessa cultura a 

                                            
142 COLL, Chalés J. & ROSIERE, Gabrielle. Dancing Made Easy. New York, Edward J. Clode, 1919. p. 
73.  
143 GABLER, Neal. Vida, o filme. São Paulo, Cia das Letras, 1999. p. 47.  
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partir dos seus próprios padrões de respeitabilidade. Isso posto, o 

entretenimento poderia ser domesticado, expurgado de seus aspectos mais 

“vulgares” e desfrutado com segurança por toda a sociedade. Nessa linha de 

análise, o autor aponta para o que considera ser a matriz do processo dinâmico 

da produção da cultura popular norte-americana. As formas do entretenimento 

popular, originadas das classes baixas, invariavelmente acabam sendo 

adotadas e depois cooptadas pela classe média que as recriam  para tirar-lhes 

todo e qualquer elemento subversivo.144 Entre outros exemplos, Gabler destaca 

alguns ritmos e gêneros de dança que, praticados nos redutos negros, foram 

“suavizados” e remodelados pelo gosto da classe média e, assim, integrados à 

linha de produção da indústria do entretenimento.  

 

No inicio do século XX, as “danças negras”, com o turkey trot (trote de peru), o 

bunny hug (abraço de coelhinhos) e a grizzly bear (dança do urso), foram  

transformadas em danças refinadas por Vernon e Irene Castle, enquanto o 

ragtime foi convertido a “Alexander’s Ragtime Band” por Irving Berlin. E, na 

segunda metade do século XX, para citar um dos mais dramáticos entre 

dezenas de exemplos, a ameaça do blues negro foi transformada no rock 

branco de Elvis Presley, e o rock branco nos shows de meia-idade 

aburguesados de Las Vegas.145 

 

Os anos de 1910 repercutiram um novo fenômeno no campo do 

entretenimento musical. Para uma canção atingir um amplo sucesso, já não era 

suficiente que o público a cantasse, a tocasse no piano ou a ouvisse sentado 

em um concerto. Sua popularização estava articulada à capacidade de prestar-

se à dança. Mais do que uma música para a audição contemplativa, ela deveria 

convidar ao movimento, instaurar, através de sua temporalidade rítmica e 

melódica, o tempo da dança. Na voga da onda dançante, o casal de dançarinos 

americanos Vernon e Irene Castle assumiria um lugar emblemático, não 

apenas como propagadores dos novos ritmos e inventores de novos passos, 

mas, sobretudo, tal qual assinalou Glaber, como recriadores de coreografias. 

Aos mestres do refinamento da dança de salão, coube civilizar o gesto sensual, 

lascivo, exótico e pouco comedido das danças embaladas pelo ragtime nos 
                                            
144 Ibid, p. 46.  
145 GLABER, op. Cit. p.47. 
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redutos das classes baixas, agregando, por esta operação, os sinais de 

respeitabilidade tão essenciais ao gosto da burguesia. Alçados ao estrelato, os 

Castles representavam o ideal do par romântico cultuado pelo establishment 

americano: um jovem casal moderno, casados, esbanjando saúde e, 

sobretudo, capaz de bailar os ritmos sincopados com graça e decoro. Seus 

passos corroboraram para que o foxtrote contabilizasse os louros da distinção 

dos salões da classe média. No ano de 1912, os Castles, brindados nos 

círculos mais elegantes dos EUA e da Europa, passaram a ser referência na 

dança de salão. Estrelas de primeira grandeza do entretenimento, eles 

tornaram-se cada vez mais cultuados pelo público, influenciando a moda e a 

etiqueta da época. Tal popularidade favoreceu empreendimentos bem 

sucedidos, desde turnês por todo o país, filmes, gravações de discos com os 

arranjos adequados para a prática da dança, lançamento de produtos do  

vestuário feminino e masculino com a marca “Castle”, cosméticos etc, 

publicações e a criação da escola de dança, Castle House, em Nova Iorque.  

Em 1914, o casal de dançarinos publica Modern Dancing, no qual tecem 

minuciosa explanação sobre como praticar a dança de salão, marcada pela 

sincopa dos ritmos modernos. O livro consistia em um manual amplamente 

ilustrado com fotos de suas performances, de forma que o leitor visualizasse as 

seqüências dos passos dos diversos gêneros. Mas, além das sessões 

explicativas das coreografias, os autores discorriam sobre assuntos os quais 

consideravam tão importantes quanto o desenvolvimento da habilidade dos 

dançarinos. Os temas gravitavam em torno da observância ao código das boas 

maneiras; do refinamento do gosto; do aconselhamento de moda e da prática 

salutar da dança moderna capaz de educar o corpo e o espírito, em 

conformidade com os mais elevados valores morais e em sintonia com a 

dinâmica da vida atual. Assim, argumentam em defesa dos ritmos sincopados - 

vivacidade e jovialidade os colocam em consonância com os novos tempos. Os 

homens de hoje, dizem eles, acabariam adormecendo na pista de dança, se 

tivessem que dançar o minueto. Quanto à descendência nada “aristocrática” 

dos ritmos modernos e suspeita de imoralidade do ragtime, do tango ou do 

maxixe, os Castles concluem: 
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Isto certamente não procede, se os dançarinos executarem suas performances 

com correção. Qualquer gesto pode ser vulgar ou imoral, depende de como ele 

se dá. Um homem ou uma mulher podem denunciar a sua falta de civilidade ao 

atravessar o salão, ao sentar-se de uma maneira imprópria ou em outros 

pequenos gestos. As danças modernas, dançadas com decoro, não são 

vulgares, pelo contrário, elas incoporporam graça e refinamento. Críticos 

imparciais convidados a opinarem sobre o assunto, admitem não haver 

nenhuma objeção contra elas. Ou seja, elas não são nem imorais e nem 

contrárias a qualquer crença religiosa. 146 

 

Adiante os autores evocam os benefícios médicos da prática da dança 

moderna de salão:  

 

Sob o ponto de vista da saúde, dançar é um exercício delicado e nos mantém 

em forma. Nós mesmos somos testemunhas desse fato. Também conhecemos 

muitas pessoas que aparentavam a idade de cinqüenta anos, há três anos 

atrás e hoje parecem ter menos de quarenta. Isso, elas conquistaram através 

da dança.(...) Há muitos argumentos a favor da dança. Assim, consciências 

razoáveis estão convencidas que a atual popularidade da dança entre pessoas 

de diferentes idades e classes é uma das melhores coisas que aconteceu nos 

últimos tempos.147  

 

As danças e os ritmos sincopados, uma vez reescritos dentro da 

gramática do ideal estético preconizado pelo gosto burguês da “América” 

triunfante, passam a ser nomeados como expressão legitima do espírito 

moderno. A boa forma física e, por conseguinte, a manutenção da saúde, tem 

na prática da dança moderna uma aliada. Os novos ritmos, ao exigirem dos 

dançarinos vigor físico, exercitam os músculos, fortificando-os; melhoram a 

circulação sanguínea, despertam o fluxo das energias, influenciando 

beneficamente os humores e induzindo o rejuvenescimento de seus adeptos; 

promovem hábitos saudáveis, como a moderação de bebidas alcoólicas; enfim, 

preparam e condicionam corpo e mente às exigências da agitação da vida 

moderna. Além disso, quando praticada com propriedade, isto é, observando o 

                                            
146 CASTLE. Vernon and Irene. Modern Dancing. New York, Harper & Brother, 1914. p. 32, 33.  
147 CASTLE, op. cit. p. 33 
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código da correção moral, a dança moderna releva-se um gesto de elegância e 

bom gosto. Não é apenas um exercício da potência física, coordenando 

movimentos, mas a representação da graça e da beleza enunciada pelos 

passos que coreografam a sincopa dos ritmos modernos. O conceito da atual 

dança de salão, assim compreendido pelos Sr. e Sra. Castle, nomeou a 

distinção em meio a “loucura da dança” emergente nos anos de 1910. A 

celebre agente de espetáculos da Broadway, Elisabeth Marbury, escreve uma 

longa introdução no livro “Modern Dance” , na qual justifica a “Castle House” 

como o mais importante centro da difusão de ensino da dança, exatamente 

nestes termos. 

 

O Sr. e Sra. Castle são tidos hoje como os maiores expoentes da dança 

moderna. Tanto na Europa, bem como na América, há o consenso de que eles 

são mestres inigualáveis. Refinamento é a chave de seu método, sob sua 

direção a “Castle House” tornou-se o padrão da moderna escola de dança.  

Através de sua influência o espírito da beleza e da arte associa-se a legítima 

necessidade física do exercício saudável e do divertimento honesto.  

O “One Step” tal qual é ensinado no “Castle House” elimina todos os 

rebolados; todas as contorções do corpo; todos os movimentos bruscos dos 

braços e, acima de tudo, as extravagantes inclinações. Esse “One Step” não 

apresenta nenhuma relação ou semelhança com as danças populares do 

“Turkey Trot”, do “Bunny Hug”, ou do “Grizzly Bear”. Nele foi introduzido o 

deslizante e poético “Castle Walk”. A “Hesitation Waltz” é um charme, o 

majestoso flutuar, elegante e modesto. 

O Tango, tão mal compreendido, torna-se uma evolução do Minueto do século 

dezoito. Dessa forma, não há abraços impetuosos dos pares, giros 

descomedidos ou fora do normal e muito menos ângulos indecentes. O Sr. 

Castle afirma que: quando o Tango se degenera em exibições acrobáticas ou 

lascivas insinuações, isto se refere à falta de correção dos casais e não 

propriamente da dança. O “Castle Tango” é cortês e artístico e os instrutores 

da “Castle House” somente ensinam esse Tango.  

Quanto ao Maxixe, ele resulta do desenvolvimento de um dos tipos mais 

atrativos de “folk-dancing”.  Ambos, Sr. e Sra. Castle, tem feito dessa dança 
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uma especialidade, tornando-a uma delicada expressão de alegria e de 

espontaneidade juvenil.148 

 

Como vemos, o cardápio é variável, incluindo-se os ritmos latino-

americanos, em especial o Tango, tão em voga na época. No entanto, a 

questão era como traduzir a sincopa dos ritmos e as coreografias criadas nas 

camadas populares, ou importadas de um mundo exótico, de forma que a 

operação resultasse em seus refinamentos. Isso significava, como bem analisa 

Glaber, expurgar qualquer vestígio de suspeição que pudesse constranger o 

padrão estético e moral da classe média, padrão esse, tão bem representado 

pela “Castle House”. Afinal, refinamento era a chave de seu método. Assim 

reeditadas, tais manifestações culturais passaram a contabilizar elegância, 

beleza, enfim a distinção com a qual nomearam e foram nomeadas como 

legitimas práticas modernas. A diluição do jazz, aludida por Eric Hobsbawm, e 

que compõe a matriz do foxtrote, explicita-se nesta chave de entendimento. 

Nesse sentido, Irving Berling está para a canção americana, assim como os 

Castle estão para a dança de salão. Aliás, quando Irving Berling estreou o seu 

primeiro musical na Broadway – Watch Your Step – em 1914, o casal de 

dançarinos foi uma das atrações do espetáculo. Entre os diversos números 

dançados pela dupla, a canção "Show Us How To Do the Fox Trot", contribuiria  

para que o foxtrote viesse a ser o gênero de maior sucesso dos EUA.  

                                            
148 CASTLE, op. cit. p. 20 e 21.  
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Fig. 51e 52.  Imagens ilustrativas do livro “Modern Dancing” com o famoso casal de 

dançarinos. Na figura da esquerda o Sr. e a Sra. Castle ensinam a correta maneira de 

se iniciar o “Castle Walk”, uma reedição elegante do Cake-Walk, a ginga do Ragtime. 

Na da direita, uma ilustração da “Hesitition Waltz” uma forma moderna de se 

coreografar a clássica valsa.  

 

 

 

 

 

Fig. 53 Foto da Sra. Castle 

publicada no livro “Modern 

Dancing”. Alçados ao estrelato, 

os Castles tornam-se para toda 

a sociedade americana, um 

modelo de sofisticação e bom 

gosto. A publicação assinada 

pelo casal, mais do que um 

manual instrutivo dos passos da 

dança moderna, propunha-se 

como um código de civilidade 

para os salões de baile. Nesse 

sentido, incluía capítulos tais 

como Graça e Elegância; As 

Danças Adequadas e o Traje 

Feminino; A Moda e a Dança 

Moderna e A Adequada Música 

de Dança.  

 

A fulgurante carreira dos Castles seria interrompida tragicamente pela 

morte de Vernon, em um acidente aéreo, no ano de 1918. Duas décadas 

depois, a RKO filmaria a história do renomado casal americano.  Naturalmente, 

os astros que encenaram o papel de Vernon e Irene, foram Fred Astaire e 

Ginger Rogers. Assim, a produção da RKO reescreve com as tintas da estética 

do glamour dos seus cenários, figurinos, arranjos musicais e tudo o que a essa 

altura já representavam Astaire e Rogers para o imaginário do público, a 

trajetória dos celebres dançarinos. O símbolo maior de sofisticação e elegância 
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da prática dos bailes fora encarnado pelo mito do par amoroso da era do filme 

musical. A reconstituição ficcional da RKO da “História de Irene Castle e 

Vernon” no ano de 1939, era um claro indício do quanto a sedução glamorosa 

em torno da dança idealizada pelo Sr e Sra. Castle ainda repercutia como um 

signo do que era moderno e distinto. Até o advento do rock and roll, em 

meados dos anos de 1950, e enquanto o foxtrote e as grandes orquestras 

compuseram a trilha sonora das pistas de dança, o código de civilidade e 

distinção propagado pela “Castle House” referenciou a legitimidade dos 

padrões do gosto mais elevado inscrito na pratica dos bailes.  

 

 
Fig. 54 Imagem do filme – “A História de Irene Castle e Vernon” – 1939. O outdoor 

fotografa Fred Astaire e Ginger Rogers sob o mapa da América. A figura ilustra o 

grande sucesso do casal de dançarinos Vernon e Irene Castle em sua ampla turnê por 

diversas cidade dos EUA em 1914 que os consagrou como astros da dança moderna 

de salão.   
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Fig. 55 Imagem do filme “A História de Irene Castle e Vernon” – 1939. Fred Astaire e 

Ginger Rogers dançam sob o mapa dos EUA. Espécie de alegoria do furacão Castle 

que impulsionou a onda da dança no âmbito da indústria do entretenimento nos anos 

de 1910.  

 

O Glamour do American Way of Life 

 

A estruturação da moderna sociedade norte-americana, resultante do 

processo de seu desenvolvimento econômico fundamentado na produção e 

consumo de massa, organizou-se por uma dupla via. Não somente foi 

necessário reconfigurar o mundo do trabalho em torno de inovações 

tecnológicas e dos novos pressupostos organizacionais, implicando a 

eliminação da habilidade artesanal do processo de produção, a criação da linha 

automática de montagem e a efetiva racionalização e planejamento do 

processo produtivo, direcionado para o aumento cada vez maior da 

produtividade; com também, promover novos arranjos sociais que 

compactuassem com a produção de massa; ou seja, viabilizar o consumo de 

massa. Nesse sentido, a complementação do industrialismo pressupôs a 

aceitação do consumo como um modo de vida. O historiador Christopher 
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Lasch149, ao analisar o lugar do consumismo na cultura americana, mostra 

como as grandes corporações, depois de organizarem a produção em massa 

sobre as bases da nova reordenação do mundo do trabalho, voltaram-se para a 

reestruturação do mercado. Assim, passaram a fomentar transformações 

culturais, de modo a desencorajar o auto-suprimento das necessidades e, ao 

mesmo tempo, ressocializar as pessoas como consumidores. Por sua própria 

natureza, diz Lasch, o industrialismo tende a desestimular a produção 

doméstica, tornando a sociedade dependente do mercado; mas foi preciso um 

amplo esforço, iniciado nos anos 1920, para reeducar os americanos aos 

novos valores do consumo. Aludindo aos estudos de Emma Rothschild sobre a 

história econômica da indústria automobilística, o autor identifica os dois pilares 

estruturantes do processo de formação da moderna sociedade industrial nos 

EUA: o fordismo e o sloanismo. No início dos anos de 1920, a General Motors, 

comandada por Alfred Sloan, criou uma série de inovações nas técnicas de 

marketing, cujo impacto produziu um novo conceito na área da produção 

automobilística. Sob a inspiração de Sloan, a GM passou a estimular os 

consumidores a comprarem o modelo do ano, ao mesmo tempo em que 

fomentava deliberadamente o desejo pela novidade; investiu no constante 

aperfeiçoamento dos seus produtos e empreendeu um grande esforço no 

sentido de associar o automóvel ao status social.  Tais mudanças, conclui 

Lasch, constituiriam a contra face necessária das inovações de Henry Ford, na 

consolidação da nova sociedade que, após a Primeira Guerra, emergiu como 

modelo do avanço civilizacional.  

A compreensão do fordismo em torno das inovações implementadas no 

campo da gestão da produção em massa e o seu impacto na formação da 

sociedade moderna americana, é analisada pelo geógrafo David Harvey, em 

termos semelhantes. A singularidade de Ford, explica Harvey, estava em seu 

reconhecimento explícito de que produção de massa “significava consumo de 

massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política 

de controle e gerência de reprodução da força de trabalho, uma nova estética e 

uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, 

racionalizada, modernista e populista.”150 Dessa forma, as transformações 

                                            
149 Cf.  LACH, Christopher. O Mínimo Eu. São Paulo, Brasiliense, 1987. 4ª. Ed.  
150 HARVEY, David. A Condição pós-moderna. São Paulo, Edições Loyola, 1992. p. 121.  
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implementadas pelos novos métodos de trabalho e de processo produtivo 

(fordismo)  correspondeu a novos arranjos sociais, específicos a uma “nova 

forma de viver e de pensar e de sentir a vida.” (americanismo) Ou seja, o 

fordismo se definiria não apenas como um sistema de produção em massa, 

mas, sobretudo,  como um modo de vida, implicando toda uma nova estética 

mercadização da cultura.  

Ícone da modernidade no pós Primeira Guerra Mundial, os EUA 

inscrevem-se no imaginário das regiões sob a sua influência a partir de 

determinadas representações simbólicas forjadas em seu dinamismo 

econômico - eficiência e funcionalidade sintetizam o êxito que projeta o país 

como modelo da civilização moderna. Assim, representa-se como a 

materialização da utopia da modernidade: liberdade de espírito; aplicação da 

racionalidade técnica; avanço científico e inovações tecnológicas impulsionam 

a sociedade da crescente afluência. Mas, o mito da modernidade americana 

também gravitou em torno do glamour com o qual processou a estética de suas 

mercadorias, tanto no ramo do entretenimento, como no ramo dos bens de 

consumo inspirados pela marca do sloanismo. A virtude da eficiência técnica 

promete não apenas a realização da plenitude da vida, o progresso material da 

civilização; mas, também concede o deleite da beleza.  

A publicidade da Ford e General Motors, na cidade de São Paulo, em 

meados dos anos de 1930, não deixa dúvidas de como os seus produtos 

estampavam as representações desse mito moderno. É bom lembrar que 

desde a década de 1920, a indústria automobilística, incorporando novas 

tecnologias e materiais, garantira desempenho e linhas de design cada vez 

mais arrojados aos seus produtos. Por exemplo, o aperfeiçoamento dos 

motores possibilitava aumentar a aceleração num tempo cada vez menor e, se 

até 1920, quase todos os automóveis eram de cor escura, por volta de 1925 

com a invenção da pintura a pyroxylin, adquiriram cores alegres e cintilantes, 

que incluíam um verdadeiro arco-íris. Vejamos, como a campanha publicitária 

da Ford, publicada no jornal O Estado de S. Paulo em janeiro de 1936, 

anunciava o seu novo modelo, o Ford V-8: “Há trinta anos, disse Henry Ford 

que não vendia somente carros – fornecia transporte. Uma das coisas mais 

agradáveis quando se adquire um Ford, é a certeza de que é um carro bem 

montado, solidamente construído e que somente às vezes precisará de 
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concertos.” Tais atributos somavam-se as afirmações: “Há quem já não tenha 

ouvido falar do Ford V-8?... do carro que conquistou a preferência de mais de 

2.000.000 de automobilistas? Linhas alongadas e fluentes, distinto e luxuoso 

acabamento, facilidade excepcional de manejo são apenas alguns dos detalhes 

que hoje mais do nunca colocam o Ford para 1936 numa posição 

preeminente!” 151 Mas a síntese – avanço tecnológico / glamorização do objeto, 

ou fordismo e sloanismo, para evocar a proposição de Christopher Lasch, 

explicita-se no anúncio do modelo Lincoln-Zephyr. O modelo ousava em sua 

forma ao incorporar avanços dos estudos que buscavam diminuir a resistência 

ao vento dos carros e aperfeiçoar o seu desempenho. Por isso, inspirava-se na 

forma de uma gota - com sua perfeita aerodinâmica. O nome “Zephyr” alude ao 

vento que sopra do ocidente, um vento brando e agradável, e também fazia 

referência ao primeiro trem expresso criado dentro dessa escola de desenho, o 

“Burlington Zephyr”. O carro “esculpido pelo vento”, embora mantivesse a 

tradição do luxo do modelo Lincoln, adaptava-se ao contexto da recessão 

econômica desses anos da década de 1930. De posse de um desses novos 

modelos, prometiam os anunciantes: o consumidor poderá conhecer uma nova 

sensação em ritmo de marcha:  

 

Lincoln – Zephyr – carro essencialmente novo – novo em idéia, aparência e 

funcionamento, reflete um consagrado passado de experiência, uma proficiente 

concepção criadora... Preeminente em sua classe – métodos e precisão 

longamente apurados emprestam-lhe o impecável acabamento Lincoln... 

Quantidade, qualidade e preço, associam-no à capacidade organizadora 

Ford... Da fusão de tão valiosos elementos, só poderia resultar um carro de 

tamanha potência, economia, dimensão e beleza – o Lincoln-Zephyr! Vazado 

em puríssimo estilo aerodinâmico, a impressionante beleza de suas linhas – 

mais do que uma simples tendência – indica inédito desenho e construção... 

Apenas uma experiência com este carro extraordinário... e conhecerá uma 

nova sensação em ritmo de marcha!152 

                                            
151 Texto do anúncio do automóvel Ford V-8 publicado no jornal O Estado de S. Paulo – 
12.01.1936, p.4 
152 Texto do anúncio do automóvel Lincoln-Zephyr publicado no jornal O Estado de S. Paulo – 
04.02.1936, p. 3.  
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Ou, ainda, nos termos do anúncio a seguir. Cabe observar que a Lincoln, 

responsável pela fabricação dos primeiros carros americanos de luxo, fora 

comprada pela Ford, incorporando-se a sua linha de produção em 1922.   

 
Fig. 56 Publicado no Jornal O Estado de S. Paulo – 09.02.1936, p. 5.  
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Emblemático é também o anúncio do Oldsmobile fabricado pela GM - 

uma obra da engenharia mecânica, revestida da beleza que empolga. “Por fora 

– por dentro – pelo motor – pela carroceria – pelo chassi – por tudo é um 

grande carro o Oldsmobile de 1936! A sua beleza empolga. Entusiasma o seu 

valor como obra de engenharia mecânica. E encanta o luxo dos seus detalhes! 

Tudo o que seus hábitos de conforto requerem num automóvel, o novo 

Oldmobile lhe oferece.” Por tudo isso, a GM convidava os paulistanos – 

“aprecie um dos elegantes Chevrolets de 1936 deslizando majestosamente 

pelas avenidas e ruas da cidade” 153 Uma linha ainda mais explícita de 

afirmação do automóvel como o mais vistoso objeto do consumo conspícuo 

refere-se ao modelo Buick também da GM. Ele era proclamado como o carro 

da elite paulista. Neste caso, tanto as linhas modernas e distintas do veículo 

agregam um capital de distinção aos seus proprietários, como também o nome 

dos compradores transferem capital social à marca. 

 
Fig. 57 Publicado no Jornal O Estado de S. Paulo – 29.03.1936, p. 3.  

                                            
153 Fragmento do texto do anúncio do automóvel Oldsmobile da GM, publicado no jornal O 

Estado de S. Paulo – 05.03.1936.p. 1.  
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Fig. 58 Em 1934, a Burlington Railroad introduziu um novo trem de passageiros 
com suaves linhas aerodinâmicas. O novo modelo da Burlington foi batizado de 
Zephyr, tornando-se um feito na área da engenharia dos trens, famoso por 
quebrar o recorde de velocidade da rota Chicago-Denver. Inspirando-se nas 
linhas aerodinâmicas do Zephyr, a Ford buscou transferir o glamour desse trem 
para o seu novo modelo aerodinâmico o Lincon-Zephyr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 Anúncio do Buick 1928, publicado na 

revista Country Life. A publicidade estampa 

uma elegante mulher com o seu novo e 

elegante Buick – Os anúncios dos carros da 

General Motors buscavam atrair os 

consumidores, apresentado seus novos 

modelos com linhas mais arrojadas e  uma 

variedade de cores. Diferentemente, do Ford-

T disponível somente na cor preta, este 

modelo deixaria de ser produzido neste ano.  
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Fig. 61, 62 – Linha de montagem da Ford Highland Park – por volta de 1915. Nas imagens a 
produção do Ford Modelo T (montagem e teste do motor). Sua produção iniciou-se em 1908, 
encerrando-se 1927. O modelo inaugurou a “era do automóvel nos EUA”, com a produção em 
massa de veículos que a família média podia adquirir. Para se ter uma idéia do aumento da 
produtividade atingida pela linha de montagem da Ford Company, basta observar que 
empregando cinco vezes menos do que a soma de todas as outras indústrias automobilísticas 
americanas, ela atingia uma produção cinco vezes maior. Pós-1945, o modelo de produção em 
massa de H. Ford se disseminou pelo mundo, enquanto seus princípios eram introduzidos, nos 
EUA, a outros ramos da economia: da construção de habitações à chamada junk food.154  
 
                                            
154 C. f. HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX 1914-1991. São Paulo, 
Cia. das Letras, 1995. 
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No contexto do acelerado processo de metropolização da São Paulo dos 

anos de 1920, o automóvel, um símbolo da era das máquinas e do culto à 

velocidade, não só seria reverenciado como ideal do cosmopolitismo do mundo 

moderno, mas, em função dos elevados custos de sua importação e 

manutenção, era tido por aqui como o último grau da ostentação. Considerando 

a ênfase que a publicidade da venda de veículos atribuía a tais produtos, 

associando-os ao privilégio da tecnologia moderna e a um símbolo de status 

social, então teremos afirmação da cidade motorizada subscrita como um misto 

de progresso e pedantismo de classe. Na jovem metrópole, o automobilismo 

era um culto, a elite paulista se orgulhava de ter organizado a primeira 

competição automobilística da América do Sul. E, a agremiação mais 

aristocrática e reservada, durante décadas, foi o Automóvel Club. Fundado em 

1908, ocupou um palacete na área nobre do centro, voltado para o vale do 

Anhangabaú. Ali, por muito tempo se reuniu a elite mais proeminente da 

República brasileira.155 Após a Primeira Guerra Mundial, essas máquinas 

progressivamente abundam a geografia da urbe, concentram-se nos 

logradouros da região central e em pouco tempo, tal forma de transporte exigirá 

a remodelação do tecido urbano. Como já mencionamos, isso foi realizado pelo 

Plano de Avenidas que teve início em meados de 1930. Por essa época, 

também, a Ford e a General Motors já dominavam o mercado promissor que a 

metrópole paulista representava para os seus produtos.  

 

                                            
155 C.f. SEVCENKO, op. Cit., pp 73 e 74.  
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Fig. 63 Vista da Avenida São João, tomada nas proximidades da Ipiranga em direção à 

rua São Bento, início dos anos de 1930 - no fundo, o Edifício Martinelli. Os automóveis 

e o Martinelli dão um tom cosmopolita à cidade. No início dos anos 1940, essa 

paisagem sofrerá um intenso processo de verticalização, bem como aumentará de 

sobremaneira o fluxo de automóveis circulando nesse quadrilátero.  

 

Ainda para ilustrarmos as correlações entre maquinismo e glamour 

representado pelo mito americano, vale acompanhar as reflexões de Monteiro 

Lobato. Ele narra, em meados dos anos de 1920, de forma muito peculiar o 

que julga ser a influência benéfica dos EUA no avanço da civilização moderna 

e, evidentemente, do Brasil. Assim, condena a estreiteza da visão dos que 

vêem no americanismo, não a conseqüência natural do progresso humano, 

mas a corrupção dos nossos hábitos e os males de nossa terra. Diz ele, ao 

criticar a obtusidade dos americanófobos.  

 

Conheço um que não cessa de catonizar contra os Estados Unidos e sua 

nefasta influência na vida brasileira. Isto aqui seria o paraíso terreal se não fora 
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o yankee com a sua penetração irresistível, diz ele. O país vai mal, a máquina 

administrativa não funciona, o povo não enriquece, não aprende a ler, não tem 

justiça, etc., tudo graças à influência americana. Rolamos por um 

despenhadeiro porque o americano nos empurra. 

No dia em que mo apresentaram estava ele num bar a sorver regaladamente 

um ice cream soda, muito bem posto em seu terno Palm Beach. Viera da 

Tijuca de bonde, estivera no escritório a ditar cartas à datilografa, tinha falado 

três vezes ao telefone e dado um pulo ao Leblon, num Buick de praça, para 

concluir um negócio. Depois do ice iria ao Capitólio ver a Cloria Swanson na 

Folia. 

O ice refrescou-lhe as tripas; o terno de Palm Beach tornou-lhe suportável o 

peso do calor; o bonde o trouxe da Tijuca em trinta minutos por três tostões; as 

cartas feitas numa Remington impediram que sua má letra fosse dar origem a 

atrapalhações comerciais; as telefonadas pouparam-lhe uma trabalheira 

insana; o Buick permitiu-lhe voar agradavelmente ao Leblon em minutos; o 

cinema ia fechar o seu dia com uma completa e deleitosa impressão de arte e 

beleza.156  

 

 As conquistas do estilo de vida moderno - praticidade, comodidade e 

bem estar - são, como explica Lobato, tributárias daquilo que o gênio dos EUA 

proporcionou ao progresso da civilização. Porém, tal contribuição não se 

restringe apenas a disponibilizar os meios para acomodar as necessidades 

veementes que os novos tempos imprimem à dinâmica do cotidiano. No final 

do dia, é preciso satisfazer a alma, a imaginação e, novamente, o gênio 

americano nos oferece uma completa e deleitosa impressão de arte e beleza. 

Ela poderia estar no cinema, no encanto da dança de Fred Astaire e Ginger 

Rogers; num foxtrote desenhado pelo requintado gosto musical de Irving Berlin 

ou nas linhas luxuosas do último modelo lançado pela General Motors ou pela 

Ford. Aí é certo, inscreve-se o glamour da “América”, a sedução que a 

impulsiona para o centro e sustenta o ideal da modernidade proclamado pelo 

American Way of Life. 

  Novamente, evocamos Monteiro Lobato para mapearmos as 

representações que a palavra “glamour” condensava em torno da aura dos 

EUA. Se na crônica anterior, ele tinha a perspectiva de um observador à longa 

                                            
156 LOBATO, Monteiro. Na Antevéspera. São Paulo, Ed. Brasiliense Ltda, 1948. p.197.  
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distância, agora o escritor opina in loco. Lobato escreve diretamente da 

metrópole ícone da modernidade americana - Nova Iorque. Ali, diz ele, o 

“glamour” é moeda corrente.  

  

 Isso é tão imenso, tão desmarcado, tão fora de proporções com o nosso 

mundinho aí, que é tolice querer dar uma idéia. Teatros, beleza feminina... os 

arranha-céus... o orçamento da cidade... o perpétuo Amazonas de 

automóveis... Maomé sonhou com um paraíso de huris e o Ziegfeld realizou-o 

na terra, pondo-o ao alcance dos olhos (dos olhos só) de quem tem 3 ou 4 

dólares no bolso. “Glorifying the American Girl”- é o moto desse homem, que 

em seu teatro reúne e exibe quase nua a flor da beleza americana. E é diante 

delas que um basbaque vindo daí primeiramente se extasia. Com bom 

basbaque, já fui extasiar com aquele “glamour”. Esta palavra tem enorme 

consumo aqui. 157 

  

 O célebre produtor da Broadway Florenz Ziegfeld concebeu a fórmula da 

revista musical de grande sucesso durante as primeiras décadas do século XX, 

nos EUA - as Ziegfeld Follies, que tiveram uma série de edições durante o 

período. Tais espetáculos colocavam em cena, numa seqüência 

aparentemente infinita, inumeráveis beldades, iluminando os contornos 

femininos, suntuosamente adornados e em um cenário glamoroso. Busby 

Berkeley, iniciando sua careira como assistente de coreógrafo e, 

posteriormente, diretor das produções de Ziegfeld, fora influenciado pela 

opulência da tradição estética das Ziegfeld Follies. Quando, em 1933, 

inaugurou sua marca no filme musical hoolywoodiano, Berkeley transpôs para 

a tela o espírito do glamour que havia assimilado na Broadway, aquilo que 

Ziegfeld, patrioticamente, chamava de “glorificação da garota americana”.158 O 

mais bem sucedido empresário do show business do começo do século havia 

descoberto e, Monteiro Lobato nos esclarece, a fórmula do sucesso. Enquanto 

o Alcorão de Maomé promete ao crente mulçumano o paraíso onde ele 

desposará uma moça de grande beleza – huri; a estratégia de Ziegfeld 

resumia-se em oferecer o paraíso agora, ou pelo menos uma visão concreta 

                                            
157 LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. São Paulo, Ed. Brasiliense Ltda., 1948. 2º. Tomo.  p. 303.  
158  C. f. MAST, op.cit. p. 116,117.  
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dele, no New Amsterdam Theater localizado na West 42ª. Street, da Broadway. 

Evidentemente, a oferta limitava-se aos que dispunham de três ou quatro 

dólares para a compra dos ingressos.   

 

Foxtrote no Mappin e avant premier no Art Palácio 

 

 Ao encerrar-se o século XIX, escreve a historiadora Janice Theodoro da 

Silva, “a cidade de São Paulo se transformaria em ‘vitrine’ de bens 

manufaturados produzidos no exterior ... a mercadoria precisava ser venerada. 

A cidade devia tornar-se o altar; portanto, impunha-se construí-lo”159 O altar 

seria primeiramente edificado na região do Triângulo. Um ponto na geografia 

da urbe reverenciado como o imã, cuja atração fez fluir para esse endereço 

aquilo que, nas primeiras décadas do século XX, experimentou-se como o 

moderno estilo da vida metropolitana. Como assinalamos no primeiro capítulo, 

em meados dos anos de 1930 e, particularmente, a partir da inauguração do 

Novo Viaduto do Chá, em 1938, as ruas que concentravam o comércio e os 

serviços da burguesia paulistana haviam se expandido em direção à Rua Barão 

de Itapetininga e suas transversais. Configurou-se, assim, uma nova 

centralidade, a qual identificamos como o “Quadrilátero do Glamour”. O “imã”, 

portanto, havia se alojado na outra extremidade do Vale do Anhangabaú, de lá 

a “cidade vitrine” iria irradiar suas luzes.  A ampliação do centro assinalava na 

fisionomia da metrópole, o lugar no qual o progresso – representado pela 

sofisticação das lojas; pelos grandes hotéis e restaurantes de luxo; pelas salas 

de cinema; pelo processo de verticalização e pelo intenso fluxo dos veículos e 

de pedestres – ganhava uma dimensão espetacular. Na época, a expressão “ir 

à cidade” foi a bússola de São Paulo, cujo norte indicava esse espaço de 

difusão e organização de determinadas práticas socais, encenadas no campo 

das representações de um pretenso ideal cosmopolita.  

 A construção da identidade do Quadrilátero gravitaria em torno de sua 

afirmação como território da visibilidade. Sejam os espetáculos do Teatro 

Municipal ou das salas de cinema; a suntuosidade das vitrines das lojas; a 

profusão dos cartazes publicitários, o footing da elegância em desfile pelas 

                                            
159 SILVA, Janice Theodoro. São Paulo 1554-1880 – Discurso Ideologia e Organização Espacial. São 
Paulo, Moderna, 1984. p. 129.  
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suas artérias, o automóvel último modelo, circulando em suas avenidas ou, 

ainda, a iluminação noturna dos estabelecimentos comerciais, as luzes das 

janelas dos edifícios e inumeráveis néons, tudo aí concorria para assinalar o 

seu magnetismo visual . Ali, o “altar da mercadoria” articulou-se em outras 

proporções. Expandindo a “cidade vitrine”, redimensionou as representações 

do espaço onde o olhar era capturado pelos dispositivos cada vez mais 

intensos de um cenário sedutor. Cabe, sublinhar que, transpor a linha de seu 

território, significava, também, contracenar com os olhares dos outros 

passantes. Não por acaso, os freqüentadores do centro, em sua “época 

glamorosa”, evocam a memória de uma toalete elegante: chapéus, luvas, jóias, 

ternos e gravatas, que obrigatoriamente trajavam ou observavam, quando se 

dirigiam para essa região da cidade. É certo que o Quadrilátero também 

expunha os sinais das contradições intrínsecas ao processo acelerado de 

urbanização em curso na cidade. Eles eram visíveis, por exemplo,  na 

presença dos vendedores ambulantes ou nas marcas de privação das 

populações que, vindas dos bairros mais pobres, atravessavam suas fronteiras. 

No entanto, o seu território organiza-se como expressão de um poder 

simbólico, determinante de sua geografia como centro de convergência das 

representações que, naquele momento, glamorizavam a invenção da São 

Paulo moderna. Ao mesmo tempo o lugar conjugava os signos de distinção dos 

setores mais abastados da sociedade paulistana – ali o progresso da 

“locomotiva da nação” era celebrado como espetáculo.  Mas se o mapa do 

Quadrilátero afirmou-se como território da visibilidade, ele também teve sua 

geografia particularizada por certa “paisagem sonora”. Em seu espaço, os 

rumores da cidade pulsavam com a amplitude do coração da metrópole. A 

densidade da circulação de veículos fazia soar em tom frenético os seus 

decibéis; a concentração de pessoas amplificava os rumores das vozes e a 

presença de teatros, cinemas, emissoras de rádio, bares, restaurantes, boates 

e dancings configurou o lugar como centro de irradiação musical.  

Dentre os equipamentos articulados à nomeação da modernidade do 

Quadrilátero e que representavam um símbolo impulsionador, no imaginário da 

população, da força de sua centralidade, estavam o conjunto das salas de 

cinema. Se em 1929, a Paramount inaugurou a era dos “palácios do cinema” 

na metrópole paulista, locando a mais sofisticada sala de exibição de filmes até 
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então, em um terreno na Avenida Brigadeiro Luís Antonio160; em meados dos 

anos 1930, os novos palácios teriam suas edificações localizadas no Novo 

Centro. Nomes como Art Palácio, Broadway, Marrocos, Ouro, Olido, Marabá, 

Ipiranga, Metrópole, Metro representavam o que havia de mais sofisticado em 

relação ao entretenimento cinematográfico na cidade. Construídas entre 1935 e 

início dos anos de 1950, algumas dessas grandes salas tinham capacidade de 

lotação para mais de três mil lugares. A exemplo do que assinalamos em 

relação ao cine Paramout, elas distinguiam-se por sua arquitetura luxuosa, 

requintadas salas de espera, todas acarpetadas, mobiliário de luxo, serviço de 

bar e em seus projetos contemplavam técnicas de acústica e iluminação 

moderna. Enquanto, o Novo Centro brilhou em seu glamour, no cine Marrocos, 

por exemplo, os freqüentadores eram recepcionados por funcionários com 

elegantes uniformes, e era praxe em todos os seus cinemas a exigência para 

os cavalheiros do uso de gravata.161 

Se o “Quadrilátero” refundou a “cidade vitrine”, ele o fez por agregar em 

seu território novas representações do progresso, ao mesmo tempo, o fez 

também por configurar-se como cenário, onde os signos da distinção social 

ganhavam novos matizes, no contexto do acelerado processo de urbanização e 

desenvolvimento da sociedade de massa em curso na São Paulo do final dos 

anos de 1930. No entrecruzamento do prestígio do comércio de luxo, com suas 

vitrines iluminadas pelo fascínio da última moda de Paris, Londres e Nova 

Iorque e dos suntuosos palácios do cinema, compreende-se a aura do glamour 

que a força daquela centralidade representava no imaginário da cidade. O 

“altar da mercadoria” fora amplificado no prédio art déco das novas instalações 

do Mappin na Praça Ramos, a sofisticação das lojas da Rua Marconi 

intensificou o brilho do seu fetiche e as edificações das novas salas de cinema 

imprimiram na paisagem, não só os emblemas da modernidade reivindicados 

pelo espetáculo cinematográfico, bem como o luxo de sua arquitetura 

corroborou para destacar as marcas de elegância do território. Nesse contexto, 

Hollywood e as vitrines forneceram às classes abastadas da metrópole um 
                                            
160 Na época, a Avenida Brigadeiro Luís Antônio abrigava um conjunto residencial de grandes palacetes, 
assim como a Rua da Consolação, a Avenida Higienópolis e a Avenida Angélica, ligava o Triângulo à 
Avenida Paulista, esta o símbolo maior do prestígio das classes mais abastadas da metrópole paulistana. 
161 C.f. SIMÕES, op. Cit.. Ver também SCARLATO, Francisco. “Busca do Centro – o reencontro com a 
cidade.” In: CARLOS, Ana Fani Alessandri & OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (orgs.) Geografias de 
São Paulo – Representação e Crise da Metrópole. São Paulo, Contexto, 2004. p. 252.  
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espaço profícuo para o exercício do seu poder simbólico. Se a cultura do 

cinema era massiva, a pronúncia correta do nome dos atores e a similitude 

frente ao ideal estético da beleza encarnado pelos astros funcionavam como 

uma reserva da distinção social. E, se o olhar embevecido pela última moda 

exposta na vitrine, copiava o modelo, a qualidade do tecido e o corte 

denunciavam a cópia.  

 

 

 

 
Fig.64 Publicado na Revista  
Sombra, ano 5, nº. 46, set. de 1945.  
 
“Do dia para a noite surgiu na 
paulicéia, rasgando a monotonia da 
cidade a Rua Marconi. Nessa rua 
instalou-se a Casa Vougue. “Prima 
interpares” das casas de moda e 
peles de São Paulo.”  
 
Podemos dizer que a Marconi 
estava para o Novo Centro, assim 
como, a XV de Novembro esteve 
para a região do Triângulo. Símbolo 
da sofisticação do “Quadrilátero”,   o 
seu glamour emprestou          a 
imagem para compor a celebração 
do progresso . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.65 Publicado na Revista 
Sombra, ano 5, nº. 45, agosto de 
1945.  
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Paul Virillo identifica as construções dos palácios do cinema como 

similares aos edifícios das grandes lojas de departamentos, cujas portas foram 

abertas ao público nas metrópoles ocidentais do século XIX.  Para o filósofo, a 

sua arquitetura filia-se aos magazines, o lugar de culto ao fetichismo da 

mercadoria.  

 

O vocabulário arquitetônico das futuras catedrais norte-americanas do cinema 

já se encontrava presente nessas grandes lojas: aglomerado de estilos 

heteróclitos, naves imensas, longos corredores, escadaria central 

desproporcional e, sobretudo, um imponente ambiente técnico (iluminação, 

elevadores, climatização...). A simples lógica do comércio é abandonada 

ostensivamente, pois, com a invenção do marketing, o conjunto dos sistemas 

de mercadorias da jovem civilização industrial passa a manifestar-se em 

campos de percepção imateriais. 162 

 

Compondo um traço da cidade moderna, a loja de departamento 

configura-se como uma espécie de moldura da estética da mercadoria. Nesse 

sentido, a decoração, arquitetura, iluminação, cores, fundo musical, aromas, 

equipe de funcionários cuidadosamente escolhidos e rigorosamente trajados, 

são elementos do cenário onde teatraliza-se o fascínio dos objetos à venda. O 

intuito é predispor o público para a compra, realizar o fim último da razão do 

capital em que a mercadoria se converte, através do seu valor de troca, em 

dinheiro. Como num jogo amoroso, o glamour do magazine compartilha das 

artimanhas da sedução da mercadoria. Seu esplendor elegante permeia a 

planificação do markenting com que o capital conforma suas estratégias de 

galanteio. Ele direciona, assim, o seu poder para amplificar o caráter fetichista 

dos produtos expostos à venda. Pois, o valor de troca encarnado no corpo da 

mercadoria anseia intensamente pela redenção na forma de sua liquidez. É 

Wolfgang F. Haug quem nos sugere a metáfora da cumplicidade amorosa 

como ponto de partida para a compreensão crítica da estética da mercadoria. 

Segundo Haug, a produção de mercadorias, no âmbito das necessidades do 

capitalismo, ao objetivar um maior valor, adentra o campo do estímulo 

amoroso. Por conseguinte, a mercadoria apreende sua linguagem estética da 

                                            
162 VIRILLO, op. Cit.. p. 70.  
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gramática da corte entre os seres humanos.  Os mesmos olhares amorosos 

com os quais os sujeitos tentam seduzir os seus objetos humanos do desejo, 

são lançados pelas mercadorias aos compradores. Quem galanteia faz-se 

bonito e amável. Usa toda sorte de ornamento, jóias, perfumes, tecidos e 

maquiagens como meio para representar a beleza no estratagema da 

sedução.163  

Tais considerações explicitam as correspondências dos dispositivos que 

compõem o universo estético do palácio do cinema e da loja de departamento, 

no campo das estratégias de sedução. A construção desses ambientes, 

demandada pela lógica do marketing, tem sua marca registrada no glamour por 

meio do qual atraem o público. Considerando o mapa traçado pela cronista 

social da Folha da Manhã, quando da inauguração do primeiro “palácio do 

cinema” na Avenida São João, em meados da década de 1930, é possível 

vislumbrar os contornos do espaço físico e social que compunham, no território 

do centro da cidade, os endereços do culto à mercadoria e ao entretenimento 

cinematográfico. Essa cartografia, acentuada pela elegância esplendorosa da 

notável audiência e do cenário, revela seus signos de distinção social. 

Acrescenta-se aí a indicação de uma espécie de mapa sonoro, cuja partitura 

rege a orquestra na execução de “um foxtrote cinematográfico”.  

 

De tarde – às cinco horas, classicamente – Chá no Mappin, 

Aconteceu uma coisa extraordinária – num dado momento ouviam-se dois ou 

três grupos conversando, ao mesmo tempo em que a orquestra se dedicava à 

execução dum foxtrote cinematográfico!  

“Toilettes” de verão – algumas belezas terrivelmente embonecadas, com 

centenas de “boucles”, chapéus floridos, “collerettes”, mangas “bouffantes”, 

laçarotes, luvas de “crochet”, “voilettes” vistosas. 

Sorrisos simpáticos. Meia dúzia de reconhecimentos – D. Nenê Cunha Bueno 

Assumpção de branco e preto, Maria Elisa Nobre, de preto e branco, Nelly 

Salles Sampaio, de “imprime”. O Miran Latif, o José Pinto Alves e o mais moço 

dos rapazes Gontier, rodeado de “jeunes filles”, num “bavardage”alegre. 

À noite – “avant premiére” do novo cinema – Ufa Palácio – que está muito 

“bem” com os seus “rideax” de veludo, “orangé”, avivando o tom bege claro da 

                                            
163 HAUG, Wolfgang Fritz. Crítica da Estética da Mercadoria. São Paulo, Fundação Editora da Unesp, 
1997.  p.30 e 31.  
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sala enorme, o seu “hall” que vai permitir que se espere sem impaciência o 

princípio das sessões elegantes, a sua orquestra “sur plateau mouvant”.  

No meio da multidão oficial e jornalística – o senhor e a senhora Roberto 

Simonsen, o senhor e a senhora Marques Campão, o senhor e a senhora 

Olavo Castilho, outra vez a Nelly Sampaio, o dr, Renato Pereira de Queiroz, o 

Honório de Sylos, o senhor e a senhora Procópio dos Santos, o Plínio Ribeiro 

da Silva – e tantos, tantos “não conhecidos” que nem a crônica social de um 

ano inteiro daria para publicar os seus nomes.164 

  

O Ufa-Palácio fora o primeiro de uma série de cinemas projetados pelo 

arquiteto Rino Levi, em São Paulo. Concebido dentro dos princípios 

racionalistas da arquitetura moderna, o projeto destacou-se pela rigorosa 

aplicação das técnicas de acústica na arquitetura de auditório. As linhas de 

iluminação indireta, cuidadosamente planejada, conduziam o olhar em direção 

à tela, não existindo nenhum outro atrativo nas superfícies internas que 

pudessem competir com o espetáculo. A forma parabolóide predomina em todo 

edifício. Na entrada, o movimento dinâmico sugerido pela parábola é 

acentuado pelo efeito de luz que se projetava para o alto, essa ambientação da 

fachada sugere ao espaço da rua, indícios da natureza sonora e luminosa da 

atividade que ocorre no interior do prédio.165 As linhas arquitetônicas arrojadas 

do projeto ambientavam o cenário descrito pelo cronista do Estado de S. Paulo 

como palco de exuberante modernidade e, portanto, conjugavam-se como 

reflexo da própria modernização da metrópole paulista. Afinal, o Ufa era o 

cinema para São Paulo.  

 

Moderno aqui, neste caso, tem um sentido total: quer dizer grande como São 

Paulo, bom como S. Paulo, útil como S. Paulo, discreto como S. Paulo, 

acolhedor como S. Paulo, lindo como S. Paulo. É o cinema para S. Paulo. 166 

 

Adiante o texto convida o leitor para contemplar o novo cinema, 

explicitando os traços arrojados da arquitetura subscrita pelo projeto de Rino 
                                            
164 ANNY. Crônica Social. Folha da Manhã, 14.11.1936. p.8 
165 C. f. ANELLI  Renato, GUERRA Abílio e KON,Nelson. Rino Levi Arquitetura e Cidade. São Paulo, 
Romano Guerra Editora, 2001. p. 76.  
166 G. Cinematographos - O “Ufa Palácio”. O Estado de S. Paulo, 12.11.1936, p. 6.  
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Levi. A transcrição revela como tais espaços foram inventariados pelo discurso 

que nesse momento imprime a nomeação do território do Quadrilátero.  

 

Logo à entrada, o pórtico, no curioso atualismo das suas colunas ovaladas 

vestidas de mármore negro e cimento escamado de mica, já é um abraço 

agradável de amigo acolhimento. É um “welcome” que faz a gente penetrar 

sorrindo nas límpidas larguezas do “hall” todo “greige” nas suas argamassas 

nítidas, e “grenat” na pelúcia dos seus sofás molengos. 

“Greige” e “grenat” – são os dois repousantes semitons que, daí, desse 

generoso vestíbulo, se estiram por escadas, corredores e galerias até a imensa 

sala de projeções, criando para as duas humanidades – a de luz e sombra da 

tela, e a de carne e osso das quatro mil “fauteuils”... – um pano de fundo muito 

propício, ou um “passe-partout” como esses neutros, levemente riscados “ton-

surton”, que tanto valorizam a estampa fina que enquadram. 

A enorme, quase infinita sala, onde a gente fica pequena, pequenina, 

pequenininha... Poltronas cômodas de madeira laminada, clara e vergada, 

galgando uma rampa longa e suave que sobe, imperceptivelmente, dez por 

cento... E os balcões, lá em cima, amplos e bons como uma segunda platéia... 

E – utilidade e beleza – os feixes colossais de barras de duralumínio da 

ventilação, estendidos contra a aspereza atualíssima das paredes... E os altos 

arcos abatidos da “avant-scène”, desdobrando-se, alargados, pela sala e 

desprendendo o clarão forte e branco das luzes invisíveis... E ... Mas, basta. 

Este é mesmo o cinema para São Paulo.167 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66 Vista interna da sala 

de espera - Ufa-Palácio – 

1936 

 

                                            
167 Idem 
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Fig. 67 Interior da sala de 
projeções - Ufa-Palácio – 
1936 
A sala fora projetada, a 
partir de um rigoroso 
cálculo do volume em 
função do tempo de 
reverberação desejado. 
A forma parabolóide 
das paredes, piso e 
forro próximos ao palco 
levava em conta a 
melhor distribuição das 
ondas sonoras.  

 

 

Fig. 68 Cine Ufa-Palácio – 1936 – Vista noturna da entrada. A forma em parábola 
apresenta-se no hall, acentuada pela iluminação. Interessante notar como o seu desenho 
participa do espírito da modernidade da época. A fachada do Ufa-Palácio, ao sugerir o 
dinamismo com suas formas em parábola, tem correspondência com as linhas 
aerodinâmicas do novo modelo da Ford, o Lincon-Zephyr  
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 Aplaudido como um empreendimento à altura do progresso de São 

Paulo pela imprensa, o Ufa-Palácio era ressaltado como um dos pontos de 

encontro da elegância da cidade. A ênfase no conceito racionalista da 

arquitetura moderna, imprimia ao edifício o despojamento de suas linhas 

arquitetônicas, explorando o equilíbrio nas proporções dos volumes e elegendo 

os efeitos de iluminação como principal elemento de sua ambientação, o 

projeto de Rino Levi impactava pela sua modernidade.  

  

O Ufa-Palácio, o novo cinema de São Paulo, parece que saiu de algum livro de 

Wells. As suas linhas lisas e moderníssimas, o seu sistema de iluminação que, 

Não fazendo sombra nos rostos, torna todo mundo mais bonito e mais jovem. 

As duas cores escolhidas para a decoração, o creme e o brique, tudo numa 

harmonia deliciosa, torna o Ufa uma sala de diversão como antes só fora vista 

nos próprios filmes.168 

 

O quadro social retratado pela cronista da Folha da Manhã, no trânsito 

entre o chá do Mappin e a “avant primier” do Ufa, quando inserido no cenário 

do novo palácio do cinema, cuja edificação primou pelo requinte dos mais 

arrojados conceitos arquitetônicos, parece fora do lugar. Tal aspecto denota 

como o processo de modernização em curso na cidade, estruturava-se sob os 

desígnios de uma modernidade conservadora. Por isso, seus atores irão 

protagonizar a cena oficial de abertura do cine Ufa, fruindo da execução 

orquestral de um trecho de Carlos Gomes. Um programa a altura de 

contracenar com as pompas exigidas por esse acontecimento social. Trata-se 

evidentemente da inscrição de uma moldura oficial à cultura de massa. Uma 

operação que implicaria em se apropriar de um dispositivo da indústria do 

entretenimento, o cinema, subscrevendo-o no campo da distinção social. A 

execução da opereta causou “impressão esplendia” na audiência, não só como 

música, mas também pelo fato da “orquestra brotar do solo, para em seguida 

desaparecer”. 

 

A sessão de ontem, dedicada ao mundo oficial, à imprensa e a um grande 

número de convidados, foi iniciada com um trecho de Carlos Gomes e causou 

                                            
168 Correio Paulistano, 14.11.1936. p. 9.  
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impressão esplendia, não só como música, como a orquestra brotando do solo, 

para em seguida desaparecer, logo terminada a música.169 

 

A Broadway em São Paulo 

 

A inauguração do Ufa-Palácio impulsionou a força do imã da nova 

centralidade em direção ao “Quadrilátero”. No momento em que Hollywood 

monopolizava os cinemas de São Paulo, parece paradoxal uma empresa 

estatal alemã, ter bancado um investimento nos moldes do que fora o cine 

Paramount e não um estúdio americano. Cabe assinalar que, no campo das 

disputas diplomáticas internacionais, o cinema configurou-se como uma arma 

poderosa para atrair simpatias. Tal prerrogativa, é certo, foi uma condicionante 

do empreendimento do governo da Alemanha na capital paulista.  Quando à 

escolha do endereço na Avenida São João, cabe assinalar que, se o Ufa, 

renomeado como Art-Palácio em 1940, foi de grande importância para definir a 

região como centro do entretenimento e da vida noturna de São Paulo, essa 

identidade já estava em curso há algum tempo. O cine Broadway, instalado na 

avenida, no começo dos anos de 1930, embora não contasse com a 

sofisticação do projeto de Rino Levi, afirmava-se como o mais bem situado 

cinema paulistano e capaz de oferecer ao público um moderno e confortável 

ambiente. Um ano antes da inauguração do Ufa, a casa orgulhava-se de se 

tornar a primeira exibidora, das grandes produções americanas que estreavam 

na capital. Esses atributos serviram à crônica de Guilherme de Almeida 

publicada no jornal o Estado de S. Paulo, não apenas para ressaltar as 

qualidades do cinema, como também afirmar a vocação do seu endereço em 

tornar-se a síntese da expressão da vida moderna de São Paulo. Apropriando-

se de uma representação da Broadway como imagem modelo da civilização 

norte americana, o autor ira projetar o devir da Avenida São João. A avenida 

nova-iorquina, retratada no adensamento dos arranha-céus, do frenesi de um 

mundo sedutor, glamorizado na beleza de uma “girl de Zigfeld” e nos sons 

metálicos de um saxofone, haveria de conter, em sua geografia, todos os 

gestos e todas as vozes da “América”. Nela, portanto, estaria vivificado o 

espírito do progresso americano. Do mesmo modo, o cronista presume a São 
                                            
169 Idem 
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João, afinal toda a vida da cidade de São Paulo – diurna de “resfolegar e 

transpirar de motores e de corpos” e noturna de “cintilar de jóias e de cartazes-

luminosos” – começa a se concentrar ali, a “esticar e rodar pelos seus asfaltos.”  

Para completar, nós teríamos dentro de nossa própria Broadway, o nosso 

Broadway, que no momento entrava em sua fase de ouro, tornando-se o 

primeiro exibidor de uma programação de primeira classe.  

 

A Broadway é toda a América. É a América que desliza, canalizada, entre alas 

perfiladas, pasmas, de arranha-céus. Ah! estão todos os gestos e todas as 

vozes da América: - da frívola pernada de uma “girl” de Ziegfeld que arma e 

desarma lares, à decisiva penada do “business-man”, que constrói e destrói 

fortunas; do grito elétrico e trêmulo de uma campainha de telefone num 

escritório anunciando uma bancarrota, à gargalhada metálica e bamba de um 

saxofone num “roof” milionário sob luzes do céu e sobre luzes da terra... 

Ora, todas as cidades americanas vão tendo a sua Broadway: o seu eixo 

urbano, imantado. Aqui, é a Avenida São João. Mas S. Paulo, além da sua 

Broadway, tem também o seu “Broadway”: dentro da sua Broadway o seu 

“Broadway”... 

Agora que a vida toda paulistana – vida diurna de resfolegar e transpirar de 

motores e de corpos, e vida noturna de cintilar de jóias e de cartazes-

luminosos – começa a se concentrar, esticar e rodar pelos asfaltos da Avenida 

São João, o “Broadway”, o cinema da nossa Broadway, vai entrar numa fase 

dinâmica de renovação. Já na próxima segunda-feira, dois de setembro, 

começara ele a cumprir o seu novo destino de primeiro exibidor de uma 

programação de primeira classe.170  

 

Quando em março 1938 , na Avenida São João, a Metro Goldwyn Mayer 

inaugurou sua própria sala, com todo o requinte, a exemplo do que ocorrera na 

edificação do cine Paramount e do Ufa, Guilherme de Almeida reafirmaria a 

identidade da avenida como o eixo imantado da cidade. O seu traçado no 

mapa da metrópole, ressaltava o cronista, é o centro de gravitação da vida 

moderna, todos os signos do progresso para ali convergem: arranha-céus; 

automóveis; bondes; frêmito de luzes; multidão e. por fim, o cinema. Com a 

inauguração do Metro, tido como a última palavra em conforto e distinção, ou 

                                            
170 GUY. Cinematógrafo – Broadway. O Estado de S. Paulo, 28.08.1935, p. 4 
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nas palavras do próprio Almeida que, aludindo ao metro como padrão de 

medida, afirmava ser o Cine Metro a base do novo sistema de construção 

especializada na área do entretenimento, – “Um cinema padrão, puramente 

cinema. Em tudo; por tudo.” – o quadro descrito pelo cronista definitivamente 

ganhava os contornos da imagem modelo da Broadway.  

 

Um novo, poderoso eixo vara a cidade de São Paulo, girando, 

centrípeto. Esticada, reta, entre duas montanhas simbólicas de nossa 

grandeza – O Jaraguá, a montanha histórica que Deus fez; e o 

Martinelli, a montanha moderna que os homens fizera – a Avenida São 

João, centralizadora, atraente, magnética, vai chamando a si a vida 

urbana, que a ela se gruda e com ela roda empolhada toda de arranha-

céus, apinhada de autos e “trams”, inchada de pencas de gente, 

borbulhada de cachos de luz. E – síntese da vida de hoje, índice infalível 

do progresso desses tempos – o cinema também para ali converge, 

escancarando as suas portas e ímã para a dócil limalha humana. O 

Broadway, o UFA e agora, hoje, essa noite, mais um: o Cine Metro.171 

 

Para amplificar ainda mais a imagem, cabe lembrar que a abertura do 

Metro convidava o público para a “grande inauguração deste luxuoso cinema 

com o romance musical Melodia da Broadway de 1938. O filme compunha o 

terceiro dessa série da MGM, cujo primeiro deles há dez anos, como vimos, 

marcara a entrada desse estúdio na era dos musicais, e, por aqui, impulsionara 

a entrada de São Paulo na era do “cinema sonoro”: The Broadway Melody de 

1929, efusivamente anunciado como todo falado; todo cantado e todo dançado. 

O mote do enredo da nova produção permanecia o mesmo, as peripécias de 

artistas e produtores em seu intento de atingir o estrelato na famosa Broadway 

nova-iorquina. Ainda evocando o filme de 1929, a cena final traz o número 

Brodway Melody, a canção de Nacio Herb Brown e Arthur Freed que se tornara 

o grande sucesso da primeira produção. Em 1940, o último filme da série foi 

protagonizado por Fred Astaire.  

  

 
                                            
171 GUY. Cinematógrafo – Cine Metro. O Estado de S. Paulo, 15.03.1938, p.4 
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Fig. 69 Publicado no jornal  
Correio Paulistano, 15.03.1938 
 p. 9.  Cartaz da inauguração 
do cine Metro.  
 

 

 Tal qual sublinha a crônica do Correio Paulistano, o cine Metro dava a 

cidade a última palavra em conforto e distinção. De fato, a Metro Goldwyn 

Mayer estampou sua marca em uma sofisticada e luxuosa sala de cinema na 

Avenida São João.  

 
 

Com uma sessão única, às 21 horas, o cine Metro será inaugurado, terça-feira 

próxima, para entregar aos paulistanos uma luxuosa, elegantíssima, moderna e 

confortável sala cinematográfica dotada de aparelhamento de ar condicionado 

para todas as estações, poltronas de couro, projeção e som impecáveis e 

vários outros preciosos requisitos de conforto e distinção. A venda dos 

ingressos, aos preços de costume – platéia, balcão de 1ª e balcão de 2 ª – 

começará a ser feita já amanhã, domingo, à tarde, no Cine Metro, à avenida 

São João. [...] 

O filme inaugural do “Metro”, “Broadway Melody 1938” (Melodia da Broadway) 

vale pelo espetáculo mais jovial e trepidante que a direção do novo cinema dos 

paulistanos poderia escolher para iluminar pela primeira vez a tela do cinema 

“up to date” que a cidade está em vésperas de ganhar. [...]172 

 

                                            
172 CINEMATOGRAPHIA, A inauguração do cine Metro terça-feira. Correio Paulistano, 12.03.198, p. 
7.  
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Na Avenida Ipiranga um Monumento ao Cinema 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, enquanto o cinema continuava atraindo o 

grande público, as construções dos “palácios” seguiram, demarcando a 

geografia do “Quadrilátero” com o luxo e o requinte das salas, celebradas pela 

imprensa como índice distintivo do progresso de São Paulo. Nessas décadas, o 

mercado cinematográfico paulistano atingiria o seu apogeu, entrando em 

declínio no final dos anos de 1950.173 O historiador Ernani Silva Bruno, 

assinala, no período, a intensificação do prestígio do cinema como diversão da 

maioria da população. Depois da supremacia do República (na Praça da 

República), diz ele, do Royal (na Sebastião Pereira) e mais tarde do Odeon (na 

Consolação) e do Paramount (na avenida Brigadeiro Luís Antônio) – pioneiro 

do cinema falado – casas exibidoras de maior luxo e conforto foram 

inauguradas na cidade, apresentando sessões que vão do meio-dia à meia-

noite.174 De fato, desde a inauguração do Ufa, o crescimento dos 

empreendimentos na  área cresceram em uma escala bastante significativa. 

Com ressalvas ao tom ufanista por meio do qual a imprensa saudou o IV 

Centenário, as observações da revista Manchete, quanto à expansão das salas 

de projeção de filmes na cidade, são bastante significativas:  

 

Anualmente, abrem-se 5 ou 6 cinemas, com capacidade para 2 mil 

espectadores cada, engrossando o contingente de 120 outros existentes. 

Mesmo assim, a população acaba se comprimindo na porta, em filas 

quilométricas, obrigando a sessões que começam às 10 horas da manhã e 

terminam às 2 da madrugada.175 

 

 

                                            
173 O decréscimo de público, nas salas de cinema a partir do final dos anos de 1950, indica que o 
entretenimento cinematográfico estava perdendo muito do prestígio que havia conquistado nas décadas 
anteriores. Interessante notar que o fenômeno coincide com o declínio do star system e do studio system. 
A crise do mercado dos cinemas corresponde ao momento de expansão da Televisão, para muitos ela teria 
sido a responsável pelo fim da “era de ouro” do espetáculo cinematográfico. Os números relativos a 
diminuição do público nas salas de projeção de filmes em São Paulo são bastante significativos: entre 
1955 a 1970 atingiram a casa dos 62%. (Ver SIMÕES, op. Cit., p.106) 
174 BRUNO, Ernani da Silva. Histórias das Tradições da Cidade de São Paulo. São Paulo, Vol. 
III, Livraria José Olympio Ed., 1953. p.1364 
175 LINGUANOTTO, Daniel. IV Centenário de São Paulo, Manchete, 23.01.1954, n. 92, p. 31.  
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 Assim, como a construção do Teatro Municipal agregara um espaço 

representativo da sociabilidade dos setores mais abastados da sociedade 

paulistana, a edificação dos “palácios do cinema” também passou a abrigar um 

endereço da distinção. E, aqui é certo, estamos nos referindo às salas luxuosas 

da região do Quadrilátero. Ao lado da recepção do filme, influenciando hábitos 

e comportamento do público, a prática do cinema adquiriu um sentido muito 

mais amplo. O filme era apenas uma parte do espetáculo e o espaço do 

cinema convergia para um importante ponto de convivência social. Nesse 

sentido, a sala de cinema, proporcionalmente à sofisticação de suas 

instalações, configurou-se como um cenário, areolado pelo código da distinção 

social. O nome dessas salas era subscrito pelo capital simbólico a elas 

agregado. Dessa forma, tão importante quanto o nome do filme, era o nome do 

cinema, onde ele foi visto. Mesmo, sendo uma cultura massiva, o cinema, 

como já mencionamos, possuía sua reserva de distinção. Seja por meio da 

toalete com a qual seus freqüentadores se apresentavam na fila ou sala de 

espera; seja por meio do preço do ingresso, cotado conforme fosse: camarote, 

platéia, ou balcão, e, por último, a representação que a própria sala adquirira 

no imaginário do público. Nesse contexto, compreende-se os dispositivos de 

requinte através dos quais os cinemas pretendiam afirmar sua marca. Tais 

estratégias, não somente contemplavam a sofisticação arquitetônica e o 

glamour da decoração; o uso de publicidade na mídia impressa e no rádio; o 

apelo da programação e das estréias; funcionários distintamente uniformizados 

e devidamente treinados com noções de etiqueta; como também, um rigoroso 

critério de seleção do publico freqüentador. Aí, levava-se em conta a aparência 

física e a indumentária. Por exemplo, em determinados cinemas, negros e 

mulatos ficavam de fora, bem como aqueles que não estivessem bem 

trajados.176 

 Em abril de 1943, erguia-se no Quadrilátero aquele que se tornou o 

cinema número um da cidade. Seu slogan era sublinhado como: Ipiranga – Um 

monumento ao cinema. A imprensa exaltou suas qualidades, afirmando ser 

este, “o cinema de mais alta classe do Brasil.” Às linhas arquitetônicas 

                                            
176 Cf. SIMÕES, op. Cit., p. 47. Ver também: MENEGUELLO, Cristina. Poeira de Estrela: o cinema 
Hollywoodiano na mídia brasileira das décadas de 40 e 50. Campinas, SP, Editora da UNICAMP, 1996. 
cap. 3.  



 189

inteiramente novas da construção, somavam-se o sofisticado sistema de 

iluminação em tom amarelo-dourado e a mais completa aparelhagem de som e 

projeção de imagens até então instaladas no país. O projeto, mais uma vez, 

assinado por Rino Levi, acentuava os princípios racionalistas da arquitetura 

moderna. Seu requinte, descreviam os jornais, contemplava majestosos 

ornatos; revestimentos e piso de mármore; pródiga e luxuosa tapeçaria com 

desenhos exclusivos; confortáveis e amplas poltronas instaladas tanto na 

platéia como no balcão, ampla sala de espera e, por fim, os  aristocráticos 

“pullmans”, servidos por um grande elevador, reunindo em suas poltronas 

individuais – 26 apenas – revestidas de “melton-veluté”, a mais alta 

elegância.177  

A edificação do Ipiranga, assim como das outras grandes salas, foi 

apropriada como um índice do progresso de São Paulo, tornando-se objeto de 

investimento de representações, cujo sentido estavam articulados à produção 

da identidade da grande metrópole emergente. Assim, afirmava-se a cidade 

moderna, emprestando, do “monumento ao cinema”, o emblema do seu 

progresso e cosmopolitismo. Ao mesmo tempo, sua locação corroborou para 

definir o mapa do Quadrilátero, como o lugar de irradiação do ideal de 

modernidade contemplado na paisagem constitutiva de sua geografia.  

... Ora, outro rio – um novo Ipiranga, largo e túmido de vida – ora pulsa como 

veia vital no corpo febril da metrópole imensa. Avenida Ipiranga: torrente 

impetuosa do nosso Progresso, rio humano borbulhante de gentes, arfante de 

motores, brilhante de luzes... E, sobre o leito da grande via paulistana, como a 

repetir o gesto de Pedro I, na sua tesa altivez de espada vertical, um arranha-

céu de mármores fidalgos ergue-se nobre e orgulhoso. As luzes modernas e 

fortes escrevem sobre a sua fachada: IPIRANGA. Ele é um puro Monumento 

ao Cinema: à arte mais nova das mais novas civilizações. Na sua ânsia de 

atualidade, São Paulo recebe hoje o novo IPIRANGA como uma conseqüência 

natural de sua grandeza; daquela grandeza nascida nas margens do riacho 

histórico que verteu como um seio materno, o leite sagrado que amamentou a 

Pátria... 178 

 

                                            
177 Cf. anúncio da inauguração do cine Ipiranga publicado no jornal Folha da Manhã, 06.04.1943, p. 15.  
178 Texto de Guilherme de Almeida inserido no anúncio da inauguração do cine Ipiranga, publicado no 
Folha da Manhã, 07.04.1943, p. 13 
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Fig. 70 Fachada iluminada do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior, vista da Av. Ipiranga. 
Abril de 1943.  “...um arranha-céu de mármores fidalgos ergue-se nobre e orgulhoso. 
As luzes modernas e fortes escrevem sobre a sua fachada: IPIRANGA.” 
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Fig. 71 Foyer  principal do Cine Ipiranga. 

 

 

Fig. 72 Sala de projeção do cine Ipiranga, vista dos  

balcões. 
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 O endereço do novo cinema beneficiava-se do prestígio da recém-

alargada Avenida Ipiranga. As obras de reforma dessa via, iniciadas em 1938, 

integravam-se ao plano de remodelação urbanística empreendido por Prestes 

Maia. A constituição do Perímetro de Irradiação previa a transformação da Rua 

Ipiranga numa larga e longa avenida, cujas dimensões foram significativamente 

ampliadas: de 12 para 37 metros de largura e de 600 para 1 km e 300 metros 

de comprimento, fazendo com que ela chegasse até a Rua da Consolação. 

Com isso, a Avenida Ipiranga configurou-se como uma das mais imponentes 

radiais da metrópole emergente. Uma de suas funções era desafogar o centro 

comercial do trânsito que demandava a Rua da Consolação e desta para o 

bairro da Luz. Assim, em função da retirada de considerável volume de trânsito, 

o centro da cidade receberia em virtude das obras um alívio sensível, 

principalmente na Praça Ramos de Azevedo e adjacências. 179 

 Conformando a narrativa da história da cidade ao cânone de uma ordem 

progressiva e progressista, Guilherme de Almeida evoca o “monumento ao 

cinema” como índice do progresso na Avenida Ipiranga. Cabe observar como 

nessa construção, não apenas afirmava-se o processo intenso de urbanização 

mas, ao mesmo tempo, reivindicava-se, a luz de sua pujança, o lastro de um 

passado glorioso. Se a metrópole emergente era gestada em meio a um 

processo caótico de urbanização, destruindo os vínculos materiais com o seu 

passado, este era reescrito pelo discurso dominante com rompantes da glória. 

No âmbito das correspondências propostas por Almeida, entre a cena da 

representação oficial da Independência – o gesto altivo de D. Pedro I, 

empunhando para o alto a espada às margens do riacho Ipiranga – e a 

edificação, na moderna avenida, do arranha-céu do novo cinema, percebe-se o 

quanto a estruturação da metrópole paulista fora apropriado como objeto de 

investimento de um poder simbólico. No contexto vertiginoso de fusão, 

crescimento, aceleração e especulação característico da expansão urbana de 

São Paulo, os setores dominantes nomeariam, em tom laudatório, os 

emblemas do progresso e da civilização moderna que redesenhavam a 

fisionomia da metrópole.  

                                            
179 C. f. matéria: A TRANSFORMAÇÃO da Rua Ipiranga em Avenida. O Estado de S. Paulo, 
21.04.1939. p. 6 
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Não nos cabe aqui aprofundar as questões políticas implicadas nas 

correspondências simbólicas propostas por Almeida. De maneira geral, elas 

sugerem aspectos significativos de uma estratégia articulada à construção da 

hegemonia da burguesia paulista no âmbito nacional. Se o gesto de D. Pedro 

era inventariado como símbolo da fundação da nação; o progresso de São 

Paulo era a atualização desse marco. No curso do desenvolvimento da 

sociedade urbano-industrial no país, afirmava-se, assim, a proeminência da 

metrópole paulista como portadora legitima de um projeto nacional fundado sob 

a égide dos signos da modernização.  

 

Diner-Dansant Junto às Estrelas  

  

 A transmutação da Rua Ipiranga em avenida no final da década de 1930 

articulava-se aos interesses dos setores dominantes que, naquele momento, 

orquestravam a intensa urbanização em curso na cidade. A configuração da 

nova via, justificada pelas demandas do fluxo cada vez mais intenso na região 

central e traçada nas pranchetas dos engenheiros do poder público, além de 

promover a valorização fundiária e dinamizar empreendimentos na área da 

construção civil, impulsionou, em larga medida, o capital especulativo que 

gravitava em torno dos negócios imobiliários na região central. A remodelação 

do tecido urbano expressava, assim, a concepção da cidade como negócio, 

denotando as imbricações entre Estado e interesses privados na gestão do 

espaço urbano. Dessa forma, o urbanismo paulistano operou como suporte de 

estratégias de valorização do capital, ordenando suas ações para garantir a 

eficiência e o desenvolvimento da cidade e do capital.180  

  As reformas da Ipiranga, para usarmos a expressão de Benedito Lima 

de Toledo, inscreveram-se no âmbito do processo que substituiu a cidade de 

tijolos, pela cidade de concreto, ou seja, integravam-se à construção da cidade 

verticalizada. Potencializando o valor do uso do solo, novos edifícios 
                                            
180 A análise da urbanista Nadia Somekh, sobre a verticalização na cidade de São Paulo, demonstra como 
a ação do estado, através de intervenções e legislações urbanísticas, orientou-se como agente produtor do 
espaço em consonância como os interesses do capital. Ou seja, o urbanismo paulistano ordenou sua ação 
modernizadora do espaço no âmbito da concepção que compreendia a “cidade como negócio”. 
(SOMEKH, Nádia. A Cidade Vertical – Urbanismo Modernizador. São Paulo, Studio Nobel; EDUSP, 
1997. Col. Cidade Aberta ) 
Ver também: SOUZA, Maria Adélia Aparecida. A Identidade da Metrópole: a verticalização em São 
Paulo. São Paulo, HUCITEC; EDUSP, 1994.  
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redesenharam a fisionomia da cidade, particularmente do seu centro comercial. 

Enquanto o processo de metropolização traduziu-se como referência inconteste 

da evolução de São Paulo rumo à civilização moderna, a verticalização foi 

revestida com os signos do progresso. Ao mesmo tempo, ela deu à paisagem 

da metrópole paulista a marca mais singular de uma identidade que a 

reivindicava junto às cidades mais modernas do mundo – a linha de seu 

horizonte desenhada pela silhueta dos arranha-céus. É revelador o quanto a 

nova cidade vertical, construída sob a demolição da metrópole do café, foi 

celebrada pelo discurso dominante que, buscando legitimar a frenética 

remodelação do tecido urbano, exaltava a constituição desse cenário como 

imagens de uma São Paulo moderna e progressista. Assim, os arranha-céus, 

somados a outros dispositivos, urdiram no imaginário da sociedade as 

representações que buscavam nomear, nessa geografia em gestação, a 

invenção da cidade moderna.  

 A edificação do projeto de Rino Levi encenou na Ipiranga, aquela que 

pulsava como veia vital no corpo febril da metrópole imensa, segundo a 

imagem de Guilherme Almeida, um dos emblemas mais distintivos da 

modernidade paulistana. Além da forma concebida segundo os princípios da 

arquitetura moderna em voga nos centros avançados; o edifício destacava-se 

como um grande arranha-céu da nova Avenida, era o endereço do sofisticado 

cinema Ipiranga e agregava as instalações do maior e mais moderno hotel até 

então construído na cidade: o Hotel Excelsior. Se correspondências havia no 

roteiro delineado pela cronista da Folha da Manhã, abarcando o clássico chá 

do Mappin e a avant premier do Art Palácio, elas também se condensavam na 

construção que fundou o “monumento ao cinema”. Lembremos da indicação de 

Krakauer, que nos remete aos saguões de hotéis, para enfatizar o glamour com 

que se construíam os “palácios do mundo óptico da imaginação”. Quanto à 

trilha sonora, na cobertura do edifício, a atração do restaurante Excelsior era o 

seu “diner dansant”. A música ficava a cargo do famoso pistonista sul-

americano, José Paioletti e seu “sweet” conjunto de ritmos - ao microfone a 

“lady-crooner” internacional Maby Daniels; tal qual era grifado na publicidade 

que convidava o público para desfrutar de um ambiente de distinção e “savoir-

vivre”.  
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Fig. 73 Publicado no jornal Diário de S. Paulo, 15.11.1944, p. 7 
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Fig. 74 Vista do restaurante da 

cobertura do Hotel Excelsior. 

Final dos anos de 1940.  

 

 

 
Fig. 74 Junto às Estrelas - Restaurante da cobertura do Hotel Excelsior. Final dos anos 1940. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

AO SOM DA ORQUESTRA  

A CELEBRAÇÀO DO PAR ROMÂNTICO 
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