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Há um pensamento de Alexandre Dumas Filho, assim expresso: 

‘A arte necessita da solidão, da miséria ou da paixão. É uma flor 

de rochedo que precisa de um vento forte e terreno rude’. Se a 

metáfora enriquece o estilo para identificar o espírito, a 

literalidade dos termos informa uma realidade. A realidade 

cuiabana da época: a Cuiabá – solidão, perdida na Amazônia; a 

Cuiabá-miséria, dos parcos recursos econômicos. Porém, a 

resposta: a solidão – resistência; miséria – sobrevivência; paixão- 

devoção efetiva de conviver. A flor do rochedo – o cuiabano 

garimpou e ofertou pencas de bananas de ouro à coroa imperial, 

nos cascalhos também encontrou poesia. O vento árido e o chão 

duro do cerrado são componentes positivos da sua têmpera. Este, 

o universo da sua arte. Benedito Pedro Dorilêo 
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RESUMO 

 

 

FUNCK, C. H. M. A representatividade discursiva do Cine -Teatro Cuiabá. 2011. 

139 f. Dissertação (Mestrado) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 

 

Qualquer estudo sobre linguagem, nos tempos modernos, de uma forma ou de outra, 

estão vinculados a alguns postulados teóricos de Saussure, quer os tomando como 

pressupostos seminais ou para refutações, estes sempre estão presentes nas teorizações 

linguísticas. Na presente dissertação sobre a análise da representatividade discursiva do 

Cine-Teatro Cuiabá, às luzes das teorias da Análise de Discurso Francesa e da 

Semiótica, emprestamos, de Saussure, algumas de suas assertivas, as tomando como 

ponto de partida para uma análise mais acurada de nosso objeto. Objetivamos analisar o 

Cine-Teatro Cuiabá como signo/símbolo representativo e de propaganda de Getúlio 

Vargas e do Estado Novo; formador de identidades, memórias e esquecimentos. No 

presente trabalho, a metodologia de pesquisa foi a de seleção, coleta e análise de 

documentos escritos e imagens que nos subsidiariam a análise de nosso corpus. Ao 

analisarmos a representatividade discursiva do Cine-Teatro Cuiabá, dessumimos que 

este cumpriu sua função: para o povo e governo locais, como uma das obras oficiais que 

garantiriam à Cuiabá a permanência do status de Capital e entreteriam a população, e, 

para o governo federal e as elites aliadas à Vargas, como signo/símbolo carregado de 

ideologia, tanto por meio da linguagem não verbal auferida na concepção 

artístico-arquitetônica Art Déco como na imbricação da linguagem não verbal e verbal 

dos filmes “pedagógicos” que foram exibidos à população mato-grossense, 

transformados em instrumento de propaganda política de Vargas e do Estado Novo, 

forjador de identidades e promotor de memórias e esquecimentos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Formação Discursiva. Discurso político. Ideologia. Memória. 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

FUNCK, C. H. M.  La représentation discursive du Cine-Teatro Cuiabá.  2011. 

139 f. Dissertation (Master) – Centre de Sciences Humaines, des Arts et des Lettres, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 

 

 

Toute étude de la langue dans les temps modernes, sous une forme ou une autre, sont 

liés pour être certains postulats théoriques de Saussure, soit en les prenant comme 

hypothèses ou des réfutations séminales, ce sont toujours présents dans la théorisation 

linguistique. Dans cette thèse sur l'analyse de la représentation discursive du 

Cine-Teatro Cuiabá, les lumières des théories de l'analyse du discours français et 

sémiotique, prêter, de Saussure, certaines de ses assertions, en prenant comme point de 

départ pour une analyse plus précise notre objet. Nous avons cherché à analyser le 

cinéma Cuiaba comme signe / symbole représentant et de la propagande de Getúlio 

Vargas et le nouvel Etat; identités formant, les souvenirs et l'oubli. Dans cette étude, la 

méthodologie de recherche a été la sélection, la collecte et l'analyse des documents et 

des images écrites qui subventionnent l'analyse de notre corpus. En analysant la 

représentation discursive du Cine-Teatro Cuiabá, dessumimos qu'il remplisse sa 

fonction: pour le peuple et le gouvernement local comme une des œuvres officielles qui 

garantirait la perénnité de la Cuiabá statut du capitale et entreteriam de la population, et 

le gouvernement fédéral Vargas et les élites alliées comme un signe / symbole chargé 

idéologie, à la fois gagné par le langage non-verbal dans la conception artistique et 

architectural Art Déco comme l'entrelacement du langage verbal et non-verbal de films 

“éducatifs” qui ont été présentées à la population des Mato-Grosso, transformés en un 

instrument de propagande politique de Vargas et Nouvel L'État, shaper des identités e 

promoteur de souvenirs et de l'oubli . 

 

 

 

MOTS-CLÉS: Formation discursive. Le discours politique. Idéologie. Mémoire. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Qualquer estudo sobre linguagem, nos tempos modernos, de uma forma ou de 

outra, estão vinculados a alguns postulados teóricos de Saussure, quer os tomando como 

pressupostos seminais ou para refutações, estes sempre estão presentes nas teorizações 

linguísticas. Na presente dissertação sobre a análise da representatividade discursiva do 

Cine-Teatro Cuiabá (Fig. 01), à luz das teorias da Análise de Discurso Francesa e da 

Semiótica, emprestamos, de Saussure algumas de suas assertivas, mas não nos detemos 

à elas, apenas as tomamos como ponto de partida para uma análise mais acurada de 

nosso corpus. 

 

 

Figura 1.1. O Cine-Teatro Cuiabá em 1942. Fonte: Cássio Veiga de Sá, s/d. 

 

Assim, partindo de Saussure, palmilhamos alguns pressupostos de Hjelmslev; 

Barthes; Peirce; Marx e Engels; Althusser; Ricouer, chegando ao dialogismo de Bakhtin 

e suas assertivas sobre o signo, o discurso, a ideologia e a linguagem verbal e não 

verbal. Ainda, tomamos as contribuições da psicanálise; dos historiadores da Historia 

Nova; de Foucault, sendo essas últimas ressignificadas por Pêcheux, em seus estudos 
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das formações discursivas e das formações ideológicas, redundadas nos postulados da 

Análise de Discurso fase – AD3, tão caras a este trabalho. 

Além destes teóricos, nos amparamos, também, nas premissas de Courtine; 

Maingueneau; nos trabalhos de Gregolin; Orlandi; Brandão; Santaella e Martelotta, 

além das importantes contribuições de Lacerda, no que tange ao patrimônio cultural, 

tornadas de fundamental importância para a fundamentação teórica da análise da 

representatividade discursiva do Cine-Teatro Cuiabá - obra oficial de Getúlio Vargas - 

como signo/símbolo semiótico. 

O conceito de formação discursiva foi fundamental para que entendêssemos o 

processo de produção de sentidos e a ideologia subjacente ao discurso. Tomado de 

empréstimo de Foucault, a AD não só o encampa como o modifica. Nesse processo, 

Pêcheux teve papel preponderante.  Para Pêcheux (1988. p. 162), o discurso, por meio 

das formações discursivas, condiciona o sujeito. Assim, “a interpelação do indivíduo em 

sujeito de seu discurso se realiza pela identificação (do sujeito) com a formação 

discursiva que o domina” (Ibid., p. 198). Nesse diapasão, podemos entender a ideologia 

partindo da conceituação de formação ideológica. 

Segundo o autor (Ibid., p. 166), formação ideológica é “um conjunto complexo de 

atividades que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’, mas se relacionam mais ou 

menos diretamente às posições de classes em conflito umas com as outras”. Se o sujeito 

é o resultado da formação discursiva ao qual se insere, e se os sentidos das palavras 

provêm dessas formações, inferimos que os indivíduos são suscitados a criar tais 

formações por meio da linguagem, resultando a inextrincável formação ideológica dai 

resultante. Assim, ao falarmos de sujeito, inevitavelmente, estamos falando de ideologia 

e vice-versa.  

Então, compreendidas essas ligações e entrelaçamentos entre o discurso e a 

ideologia, podemos dessumir que a língua pode ser entendida como o momento de 

materialização do discurso e o discurso poderá ser visto como a materialização da 

ideologia.  

Neste processo de tomarmos o discurso como materialização da ideologia o 

entendemos como um produto ideológico composto de signos e situado “entre 

indivíduos organizados, sendo o meio de sua comunicação” (BAKHTIN, 1979. p. 21). 

Assim, o discurso varguista foi construído a partir de uma “multidão de fios 

ideológicos” (Ibid., p. 27), quer serviram para o apagamento das memórias dos poderes 

anteriores bem como para a construção de uma identidade de poder. 
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Ao trabalharmos a memória como sinônimo de interdiscurso, fizemo-la em 

relação ao discurso. Assim, a temos como tudo o que já foi dito em outro tempo e 

espaço. A memória discursiva é “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma de pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando 

cada tomada de palavra” (ORLANDI, 2007. p. 31). Segundo Milanez (2006) a memória 

pode se pôr à presença tanto em signos verbais quanto não verbais. Assertiva 

extremamente importante à consecução e compreensão de nosso trabalho. 

Desse modo, existe um já-dito subjacente a todo discurso advindo de um signo 

verbal ou não verbal, em conexão com o sujeito, a ideologia e o contexto sócio 

histórico.  Desse modo, segundo Orlandi (Ibid., p. 53): 

  

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de 

um lado, pela língua e, de outro, pelo mudo, pela sua experiência, por 

fatos que reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, 

por um saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se 

inscreverem em formações discursivas que representam no discurso as 

injunções ideológicas. 

 

Em outras palavras, as injunções ideológicas dizem respeito à memória e o 

esquecimento. É no exato momento que não temos consciência de quem foi o autor de 

terminada palavra, é que esta palavra produz seus efeitos de sentido.  

Na concepção de Pêcheux (1988) o esquecimento se mostra de dois tipos: o 

ideológico e o enunciativo. O esquecimento dito enunciativo, como um esquecimento 

parcial, se refere às escolhas que fazemos no exato momento da fala. O falante, num 

estado de ilusão referencial, acredita que há uma ligação direta entre seu pensamento, o 

mundo e o que ele diz. Nesta ilusão o sujeito discursivo crê que o que ele disse só 

poderia ter sido dito com aquelas palavras e não outras.   

Quanto ao esquecimento ideológico, este pertence à esfera do inconsciente e é 

consequência de como somos tocados pela ideologia. Assim, por este esquecimento, 

acreditamos que o que dissermos tem origem em nós mesmo, sem as interferências de 

outras vozes na concepção de nossos conceitos, quando, na verdade, o que há é um 

tornar a tomar sentidos já-ditos. Desse modo. “este esquecimento reflete o sonho 

adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro, dizendo as 

primeiras palavras, que significariam apenas e exatamente o que queremos” 

(ORLANDI, 2007. p. 35).  

Ao analisarmos essas assertivas percebemos que somos nós que nos adaptamos 
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aos discursos que já foram ditos, e não são os discursos que se adaptam ao nosso 

pensamento, no momento em que eles emergem do nosso “discurso interior” 

(BAKHTIN) para o mundo exterior. Estas dissecações da memória nos ajudam a 

compreender, de forma mais lúcida, a importância do interdiscurso para análise de 

nosso corpus. 

A escolha do corpus, sendo este entendido como “uma coleção finita de materiais 

determinados de antemão pelo pesquisador, conforme certa arbitrariedade (inevitável) 

em torno da qual ele vai trabalhar” (BARTES, 1972. p. 104), foi motivada pela 

possibilidade de o Cine-Teatro Cuiabá ser a amálgama tanto de linguagem não verbal 

enquanto signo/símbolo quanto de linguagem verbal e não verbal (cinematográfica) da 

política do Estado Novo. 

 Chamou-nos à atenção que, entre as obras oficiais do Governo Vargas em 

Cuiabá, como ponte e quartel, houvesse a preocupação em se construir um 

Cinema-Teatro. Em um estado carente como o de Mato Grosso no inicio dos anos 40 do 

século XX, haveria a necessidade urgente de construção de um cinema Art Déco? O que 

se encontrava subjacente? O Cine-Teatro se tornaria importante para a propaganda 

ideológica do Estado Novo? Como seria a consecução desta imbricação por meio deste 

signo/símbolo? Como o discurso, entendido aqui na acepção de Bakhtin que assevera 

que todo discurso é ideológico, seria utilizado para a homogeneização da sociedade 

brasileira em favor do governo central? Para responder a estas questões tivemos que 

mergulhar no contexto sócio histórico de Mato Grosso e Cuiabá, à época. 

Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, como cidade setecentista, teve como 

marco fundador a data de 08 de abril de 1719. Nos idos da década de trinta do século 

XX, se encontrava inserida em contexto maior, da política federal de interiorização do 

Brasil por meio da Fundação Brasil Central e sua “Marcha para o Oeste”. As obras 

oficiais, em estilo inovador, que seriam construídas por Vargas em Cuiabá, se 

transformariam em signos/símbolos de mudança, de novidade, por meio da propaganda 

ideológica que colava às edificações, em estilo artístico e arquitetônico novos, a própria 

ideologia estatal de apagamento da memória dos governos anteriores e a construção da 

identidade do Estado Novo. Assim, o Cine-Teatro Cuiabá, como uma obra oficial, se 

transformou em signo/símbolo não verbal e verbal da política governamental e, em 

instrumento de propaganda ideológica, tanto em discursos sobre sua característica 

arquitetônica inovadora fruto da política de modernização das cidades e do País 

promovida pelo Estado Novo, quanto por meio dos filmes que eram exibidos e 
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exaltavam e propagandeavam a política governamental.  

Por meio da concepção política Varguista, o progresso da nação seria assegurado 

pelo governo com a construção de obras oficiais em estilo arquitetônico inovador, que 

se transformariam em signos do novo, somados ao desmonte das estruturas políticas da 

República Velha. Essas obras oficiais realizadas, na capital de Mato Grosso, com o 

discurso de dotá-la de estrutura moderna investida de visão de futuro, coadunavam-se, 

naquele momento, com o anseio de Cuiabá em manter o status de capital, então abalado 

com os rumores de Campo Grande vir a sê-lo. Para permanecer como tal, Cuiabá 

requeria, além do incremento na infraestrutura por meio de outras obras estruturais 

como ponte e abertura de avenida, a construção de hotel e equipamentos culturais como 

o Cine-Teatro. O governo Federal, por sua vez, necessitava implementar sua política de 

interiorização do Brasil e assegurar espaços de divulgação de suas ações e propaganda 

ideológica da política vigente. 

Assim, o Cine-Teatro Cuiabá, seria a imbricação das duas necessidades: a do povo 

e governo locais em ter equipamentos que garantiriam à Cuiabá a permanência do status 

de capital e entreteriam a população, e a do Governo Federal, seu interventor em Mato 

Grosso e da classe dominante aliada à politica Varguista, em tê-lo como instrumento de 

propaganda ideológica do Estado Novo. Não podemos deixar de observar que, a 

posteriori, este cinema, como bem tombado pelo patrimônio histórico estadual, 

tornar-se-ia símbolo preservado de representatividade discursiva da classe dominante.  

Nas primeiras décadas do século XX, estávamos em um período de afirmação da 

política de Vargas em detrimento da política da República Velha.  

Todos os discursos estavam voltados para a afirmação da ideologia oficial, qual 

seja “o papel do fortalecimento do Executivo como condição de restaurar a autoridade 

nacional e garantir o poder de Estado contra a ação desagregadora do privatismo e do 

localismo, tendências típicas da política brasileira antes de 1930”. (DINIZ, 2004. p.80).  

A edificação do Cine-Teatro Cuiabá, dar-se-ia devido à necessidade da 

interventoria federal em garantir um espaço privilegiado de propaganda política e 

discurso “ideológico” [todo discurso é ideológico] do Governo Vargas e a população 

mato-grossense, especialmente a cuiabana, pois para Getúlio Vargas (1938. p. 187, grifo 

nosso): 

 

O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as 

nossas populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, 

acrescentando a confiança nos destinos da Pátria. (...) Associando ao 
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cinema o rádio (...) completará o Governo um sistema articulado de 

educação mental, moral e higiênica (...). 

 

 

  

Assim, ao termos o Cine-Teatro, nosso corpus, como sistema articulado de 

educação mental, capaz de fazer como que o povo aprendesse a amar o Brasil e, 

consequentemente, seu líder, Getúlio Vargas, o lemos como signo/símbolo da política 

do Estado Novo, qual seja, construir uma identidade idealizada de Brasil e de seus 

governantes, especialmente do próprio Presidente Vargas bem como divulgar as obras 

oficiais de seu governo. Isso se faria com as imagens criadas nos discursos sobre as 

obras oficiais, sobre o governo e o presidente, por meio da linguagem cinematográfica 

(curtas, longas, documentários, etc.), onde se procurava forjar sua nova identidade 

política e histórica do Brasil e de seu líder, em uma nação rumo ao progresso e a 

modernidade, desvencilhada dos signos indenitários dos coronéis da República Velha. 

Desse modo, escolhido o corpus Cine-Teatro Cuiabá, a pesquisa se deu no 

Arquivo Público do Estado de Mato Grosso; na Biblioteca da Universidade Federal de 

Mato Grosso-UFMT; na Hemeroteca da UFMT; no Núcleo de Documentação e 

Informação Histórica Regional – NDIHR da UFMT; no Arquivo Público do Estado de 

Mato Grosso – APMT; na Biblioteca da Universidade de Brasília, na Biblioteca da 

Universidade Federal da Paraíba; no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso; 

por meio da Internet; selecionando, coletando e analisando materiais em artigos, jornais, 

periódicos, revistas, depoimentos escritos, livros, sites, etc., que versassem sobre o 

objeto de nossa pesquisa. 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. INTRODUÇÃO – trabalhamos 

notas introdutórias sobre o corpus e a pesquisa em si; CAPÍTULO I – Embasamento 

teórico: das Raízes aos Frutos Linguísticos, onde fizemos um recorte dos principais 

pressupostos teóricos de Linguísticas, Semiótica e de Análise de Discurso inerentes ao 

amparo teórico, metodológico e cientifico de nosso trabalho; CAPÍTULO II – O CINE 

TEATRO CUIABÁ: UMA ALEGORIA À MUSA CLIO, discorremos sobre a 

edificação do Cine-Teatro Cuiabá como uma das Obras Oficiais construídas na cidade 

que poderia perder o status de capital do estado para Campo Grande, então, cidade 

próspera da região sul de Mato Grosso. Essa edificação se deu no contexto político de 

interiorização do Brasil para ocupação dos “espaços vazios”; de centralização do poder 

em detrimento das oligarquias regionais; do nacionalismo e de mudança de paradigma 
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em relação à cultura que passou a ser compreendida como veículo de propaganda das 

ações governamentais e espaço de contato entre a população e a ideologia do Estado 

Novo. CAPÍTULO III – CINEMA, LINGUAGEM E IDEOLOGIA NA ERA 

VARGAS, neste capítulo nos propomos a analisar como o Cinema – Cine-Teatro 

Cuiabá- como obra oficial do Estado Novo edificada em um contexto sócio histórico de 

afirmação da política de Vargas, foi forjado como sistema de significação entre a 

população e o governo, com sua ideologia e política nacionalistas, a fim de apreender os 

processos de produção de sentido; a constituição e o apagamento de sujeitos por meio 

da linguagem cinematográfica e analisar as relações de poder que se instalaram na 

própria constituição do enunciado. CAPÍTULO IV – O CINE-TEATRO CUIABÁ 

ENQUANTO LINGUAGEM NÃO VERBAL: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DO GOVERNO VARGAS, analisamos o caráter semiótico do Cine-Teatro Cuiabá, 

obra oficial da Era Vargas. Nosso posicionamento se direciona ao seu sentido simbólico 

e significativo, e, por conseguinte às suas estruturas de significação, analisando formas, 

comunicação e significação. Assim o corpus, como objeto físico, converteu-se em 

signo/símbolo, passando a “refletir e a refratar (...), outra realidade” (BAKHTIN, 1979. 

p. 17) qual seja, a de modernidade, mudança, vanguarda e inovação, significados estes 

que seriam cooptados, por meio da propaganda ideológica de Vargas, em símbolos do 

Estado Novo. CAPÍTULO V - A CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS E 

ESQUECIMENTOS, faremos a análise da significação do tombamento do Cine-Teatro 

Cuiabá como patrimônio histórico estadual do Estado de Mato Grosso por meio da 

Portaria 31/84 publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de setembro de 1984. 

Percebemos que, para firmar e reafirmar a ideologia, os governantes precisam, além de 

veículos de comunicação para divulgação de sua ação política, elementos indenitários 

de poder, veiculando um determinado discurso aos bens que serão preservados. 

Depreendemos que neste jogo entre o que se preservar e o que esquecer, entre a 

memória e o esquecimento, os monumentos/documentos preservados e, especialmente, 

o corpus deste trabalho - O Cine-Teatro Cuiabá - são referenciais constituídos pelos 

signatários do poder como forma de manutenção e perpetuação de sua ideologia, bem 

como uma forma visual de se fazer presente enquanto ausente, pois, como signo não 

verbal, há uma justaposição de leituras ao se associar o monumento/documento ao seu 

gestor/criador, portanto o Cine-Teatro Cuiabá a Getúlio Vargas e as classes dominantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – espaço onde discorremos, de maneira sucinta, sobre os 

resultados alcançados e suas relações com os objetivos da pesquisa a fim nos 
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embasarmos a tecermos as considerações finais da dissertação. 

Ao tomarmos a metodologia e os preceitos teóricos da Análise de Discurso 

Francesa para a análise discursiva de nosso corpus como signo/símbolo semiótico, 

tivemos meios de desvelar o discurso Varguista na construção de uma identidade 

idealizada de governo, da figura presidente e do Estado Novo. Assim, os conceitos de 

signo, linguagem, discurso, condições de produção de sentido, sujeito, interdiscurso, 

ideologia, formação discursiva, e formação ideológica da AD foram primordiais para 

permitir-nos a análise da articulação entre o linguístico, o ideológico, o sócio histórico e 

o poder advindo do Cinema enquanto corpus semiótico. Segundo Ricouer (1977. p 

96-7), “o sentido de um elemento é sua capacidade de entrar em relação com outros 

elementos e com a totalidade da obra”. 

O valor desta pesquisa se justifica por vários motivos. Em se tratando de 

Semiótica e Análise de Discurso poderá auxiliar professores e alunos do ensino médio e 

superior nas áreas de Linguagens e Humanas, no entendimento do processo de 

apropriação da linguagem cinematográfica como discurso “ideológico” para a 

justificação dos atos governamentais e a sustentação de uma política de poder; ainda 

será útil ao entendimento da interconexão entra a linguagem e a arquitetura nos 

processos de construção de identidades políticas em nosso país e outras análises que 

porventura o leitor venha a fazer. 

Diante do exposto, objetivamos com este trabalho analisar como o Cine-Teatro 

Cuiabá foi concebido e apropriado pelo Governo Vargas como signo/símbolo 

representativo e de propaganda do Estado Novo. Para tanto, contamos com os objetos 

específicos que nos auxiliaram a consecução desta pesquisa, quais sejam: analisar as 

teorias da Linguística, Semiótica e Analise de Discurso Francesa, a fim de obtermos 

uma base científica, teórica e metodológica para a análise do corpus; compreender o 

contexto sócio histórico do qual emergiu o Cine-Teatro Cuiabá; observar as condições 

de produção do discurso varguista pela análise da relação entre o signo/símbolo e a 

produção de sentidos; analisar a construção de memórias e esquecimentos advindas de 

processo de tombamento seletivo; entender a construção de identidade da nação, da 

política governamental e do próprio presidente por meio de linguagem verbal e não 

verbal. 

Por fim, ao analisarmos a representatividade discursiva do Cine-Teatro Cuiabá, 

verificou-se que este cumpriu sua função para o governo, como signo/símbolo 

carregado de ideologia, tanto por meio da linguagem não verbal auferida na concepção 
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artística do Art Déco como na imbricação da linguagem não verbal e verbal dos filmes 

“pedagógicos”, que foram exibidos à população mato-grossense, transformados em 

instrumento de propaganda de Vargas e do Estado Novo, promotor de memórias e 

esquecimentos. 
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CAPÍTULO I – DAS RAÍZES AOS FRUTOS LINGUÍSTICOS 

 

 

Ao nos propormos analisar, pelo viés da Análise de Discurso Francesa, a 

representatividade discursiva do Cine-Teatro Cuiabá, como produto ideológico “que 

possui significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 1979. p.17), 

enquanto signo, “pois tudo que é ideológico é um signo” (Ibid., p.17), não podemos nos 

furtar de discorrermos sobre teóricos da área de linguagem e áreas correlatas, que 

tiveram em algum momento, o signo como objeto de análise. Esses nos serão caros à 

análise discursiva de nosso objeto dissertativo. Começaremos por Saussure até 

chegarmos a Pêcheux, respeitando, nas citações, a grafia original do autor ou dos 

autores. 

 

 

1.1  SIGNO: DE SAUSSURE A BAKHTIN 

 

 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguista e filósofo suíço, teceu importantes 

“formulações dos conceitos de base lingüística” (BAKHTIN, 1979. p.70), e, 

especialmente sobre o signo. Para Saussure (1969, p. 80-1), “o signo lingüístico é, pois, 

uma entidade psíquica de duas faces” é uma união “arbitrária” entre significante e 

significado. Estes termos foram utilizados na tentativa de explicitar melhor a oposição, 

segundo o linguista, “conceito” (significado) versus “imagem” (significante), inerente 

ao signo. Segundo Saussure (Ibid., p. 83), o termo arbitrário: 

(...) não deve dar a idéia de que o significado dependa da livre escolha 

do que fala, [porque] não está ao alcance do indivíduo trocar coisa 

alguma num signo, uma vez esteja ele estabelecido num grupo 

lingüístico; queremos dizer que o significante é imotivado, isto 

é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum 

laço natural na realidade.  

 

Logo, esta assertiva quanto à arbitrariedade do signo, se ampara no princípio da 

convenção: não há referências, no som da palavra, que conote de forma imprescindível, 

a algum ser animado ou inanimado que ela designa.   
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Ao entender, que os elementos da linguagem interagem como um sistema, 

respeitadas suas estruturas, ele concebeu a assertiva de que estes elementos linguísticos 

se relacionariam sincronicamente, e não diacronicamente. Esta consistiria na descrição 

da langue em seu percurso histórico, consideradas todas as influências decorrentes do 

mesmo. Já aquela, consistiria na observância das relações linguísticas dentro do próprio 

sistema sígnico (significante e significado). Assim, “é sincrônico tudo que se relacione 

com o estado estático de nossa ciência [a Linguística]; é diacrônico tudo que diz 

respeito às evoluções” (BRANDÃO, A., 2006. p. 13). 

Não podemos nos escusar que foi a partir dessas assertivas da existência na 

língua, de um significante e significado únicos como a “folha de um papel”, que 

emergiu a figura do signo, e, portanto, da possibilidade de uma nova ciência, a 

Semiótica, ou Ciência dos Signos. 

Assim, “ao pensar o fenômeno linguístico a partir de suas propriedades internas, 

(...) [ele reinterpreta] o conceito de arbitrariedade: desloca, para o interior do sistema 

linguístico, a dimensão da arbitrariedade direcionada às referências externas da língua” 

(WILSON; MARTELLOTA, 2008, p.73-4).  

Ainda que tenha explicitado que o signo linguístico é, em sua gênese, arbitrário, 

Saussure não se esquiva de admitir a possibilidade de existência de determinados graus 

de motivação, entre significante e significado. Logo: 

 

Ele propõe a existência de um arbitrário absoluto e de um arbitrário 

relativo. Como exemplo de arbitrário absoluto, aconteceria na 

relação pêra / pereira, em que pêra, enquanto palavra primitiva, 

serviria como exemplo de arbitrário absoluto (signo imotivado). Por 

sua vez, pereira, forma derivada de pêra, seria um caso de arbitrário 

relativo (signo motivado), devido à relação sintagmática pêra 

(morfema lexical) + -eira (morfema sufixal, com a noção de “árvore”) 

e à relação paradigmática estabelecida a partir da associação 

de pereira a laranjeira, bananeira, etc., uma vez que é conhecida a 

significação dos elementos formadores (BRANDÃO, A., op. cit., p. 

14, grifo do autor). 

 

Essas palavras, na acepção de Saussure, que possuem uma arbitrariedade relativa, 

são tidas como casos de motivação, onde há um motivo para as palavras refletirem seu 

significado. “É o caso de palavras onomatopaicas, como miar, que designa o som 

emitido pelo gato, ou de palavras como apagador, que (...) designa o objeto utilizado 

para apagar o que está no quadro-de-giz” (WILSON; MARTELLOTA, op. cit., p.75). 
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Saussure fez suas escolhas, preferiu trabalhar a langue, sincronicamente, 

desconsideradas, portanto, as ingerências externas – sócio históricas - no funcionamento 

de seu sistema estrutural.   

Contudo, “com o advento da linguística funcional (...) a língua deixou de ser 

observada apenas como uma estrutura e passou a ser analisada como o reflexo do 

comportamento de seus usuários em situações reais de comunicação, postura” obliterada 

no estruturalismo (WILSON; MARTELLOTA, 2008, p.77) e postulada, entre outros, 

por Hjelmslev. 

Louis Trølle Hjelmslev (1889-1965), linguista dinamarquês, para quem o signo, 

para ser signo, precisa ser “um signo portador de uma significação” (HJELMSLEV, 

1975, p. 49).  

Segundo Lima, J. (2010. p. 66) “é preciso repensar a definição de signo dada por 

Saussure, pois ele tomou os dois funtivos separadamente e não tratou da função 

semiótica”.  

Para Hjelmslev, o significante e o significado (funtivos) somente, não podem 

explicar o signo, é preciso ir além, é preciso entender a significação advinda do 

conjunto de elementos linguísticos à volta de palavras, frases, sons, etc. Desse modo, 

segundo o autor, “o signo que se define por uma função é um signo que se opõe a um 

não-signo, ou seja, é um signo que funciona, que designa e que significa, é, acima de 

tudo, um signo portador de uma significação” ( HJELMSLEV, op. cit., p. 49) .  

Logo, o signo descontextualizado é somente signo que nada ou quase nada 

significa. Para que este possa estar carregado de significação é preciso analisá-lo em um 

contexto de conectividade com outros signos. Então:  

 

Considerado isoladamente, signo algum tem significação. Toda 

significação de signo nasce de um contexto, quer entendamos por isso 

um contexto de situação ou um contexto explícito, [...]. É necessário, 

assim abster-se de acreditar que um substantivo está mais carregado 

de sentido do que uma preposição, ou que uma palavra está mais 

carregada de significação do que um sufixo de derivação ou uma 

terminação flexional (Ibid., p. 50). 

 

 

Devido a “a teoria sígnica desenvolvida por Hjelmslev (...) [ter se tornado] tão 

relevante para os estudos linguísticos modernos e pós-modernos quanto às concepções 

sígnicas postuladas por Saussure” (LIMA, J., op. cit., p. 65), fizemos esta breve 

exposição de seus postulados a fim de oferecermos maior compreensão sobre a teoria do 
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signo, que são fundamentais para o entendimento da linguística moderna. Enfim, 

segundo Silva (2003. p. 16) ”Se tomarmos as expressões sígnicas de Hjelmslev e 

suas significações contextuais para construirmos um signo perfeito, inevitavelmente 

chegaríamos ao signo ideológico de Bakhtin”.  

Na esteira do embasamento teórico de nosso trabalho, antes de chegarmos a 

Bakhtin, importante considerarmos alguns pressupostos de outro importante intelectual 

que contribuiu para o entendimento do signo em particular, e da linguística em geral: 

Roland Barthes. 

Roland Barthes (1915-1980), semiólogo francês, amplia a teoria de Saussure no 

que concerne a composição do signo, qual seja, a de um uno dicotômico formado de 

significante e significado. A inovação de Barthes está, entre outras coisas, em acrescer à 

teoria sígnica de Saussure, a assertiva de que “o plano dos significantes constitui o 

plano de expressão e o dos significados o plano de conteúdo” (BARTHES, 1972, p. 43). 

Assim, Barthes considera como importantes a subjetividade, a histórica e, por 

conseguinte, a ideologia na produção de sentidos. 

Na proposição teórica de Barthes sobre o significado, ele não negligencia 

Saussure ao aceitar a carga psíquica do conceito (significado), explicitando, porém, que 

significado é “representação psíquica da “coisa” e não a “coisa” em si” (Ibid., p.35). 

Assim, “vários corpos de significados podem coexistir num mesmo indivíduo, 

determinando, em cada um, leituras mais ou menos ‘profundas’” (BARTHES, op. cit., 

p. 47). De posse do exposto, depreendemos que o autor coloca em lugar privilegiado a 

psyché ao afirmar que a que o “significado é uma representação psíquica da coisa” 

(Ibid., p. 35) podendo, portanto, significar de uma ou várias maneiras, dependendo da 

leitura do indivíduo inserido em um contexto social. 

Quanto à definição de significante Barthes (op. cit., p.45) afirma que devido ao 

seu caráter no signo ser de uma relação necessária, e não arbitrária em relação ao 

significado, haja vista “a associação do som e da representação é [ser] fruto da educação 

coletiva” (Ibid., p.42) o significante passa a ser um “mediador material do significado” 

(GENTIL, 2006. p. 06).  

Ainda Barthes (op. cit., p. 52) diz que “a significação pode ser concebida como 

um processo; é o ato que une o significante e o significado, ato cujo produto é o signo”. 

A significação passa a ser o “fator psico-sindético” (SILVA, op. cit., p. 06) entre o 

significante e o significado. Trata-se de um processo, o qual os insere e do qual resulta o 

signo. Assim: 
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Todo significante pode ter o seu significado prognosticado, de modo 

falso e/ou verdadeiro; todavia, isso não pode constituir exatidão, pois 

a perfeita relação entre o significante e o significado só será verificada 

em parte pelo contexto, em parte porque outros fatores deverão ser 

levados em conta, tais como as relações extralingüísticas 

espaço/tempo e sintonia entre interlocutores (SILVA, 2003. p. 06). 

 

Por fim, é-nos cara esta assertiva de Barthes, ao imputar ao signo à significação, 

levando em consideração os fatores extralinguísticos, contexto e sintonia entre 

interlocutores. Tomados estes, como subsídios teóricos, juntamente aos preceitos de 

Saussure, Hjelmslev e Charles Sanders Peirce que veremos a posteriori, nos 

subsidiaram a compreensão do “signo ideológico”, proposto por Mikhail Bakhtin e tão 

necessária para a análise do corpus deste trabalho. 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) filósofo russo teorizou sobre a 

natureza do signo e a ideologia, dentre outras questões, discorrendo que o signo é um 

elemento de natureza ideológica, “um fenômeno do mundo exterior” (BAKHTIN, 1979. 

p.19). 

Para Bakhtin (op. cit., p. 17) “tudo que é ideológico possui significado e remete a 

algo situado fora de si mesmo. (...). Tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não 

existe ideologia”. Nesta linha de pensamento não há como não considerar o contexto 

social na análise do signo e de sua carga ideológica, pois ”um produto ideológico faz 

parte de uma realidade (natural ou social), como todo corpo físico (...) [que] reflete e 

refrata uma outra realidade, que lhe é exterior” (Ibid., p. 17). 

Segundo Bakhtin (op. cit., p. 18) “um signo não existe apenas como parte de uma 

realidade; ele reflete e refrata uma outra.  Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, 

ou apreendê-la de um posto de vista específico”. Assim, o signo, na acepção de Bakhtin, 

além de não poder existir isolado do contexto social é, na sua própria composição, 

carregado de carga ideológica pertinente ao contexto social em que se forja e, portanto, 

não há signo nem significação. Logo, “o signo embevecido de significação ideológica 

pode estar sujeito a critérios de avaliação do meio ideológico e, naturalmente, ser 

entendido conforme a necessidade contextual dos interlocutores” (SILVA, 2003. p. 16). 

O signo, como algo dinâmico, além de refletir ideologia, também sofre alterações 

refratárias. Nesse entendimento, o signo pode ser utilizado como instrumento de 

firmação de um discurso ideológico dominante. Tal fenômeno ideológico pode ser uma 

deformação forjada, em um cenário virtual, como fosse real. Desse modo, “todo 

fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como 
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som, como massa física” (BAKHTIN, 1979. p.19) que possui sentido e transpõe suas 

especificidades inerentes. Portanto “é seu caráter semiótico que coloca todos os 

fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral” (Ibid., p.19). 

Para Bakhtin, não há como compreendermos a realidade sem o material 

semiótico, pois na verdade, este, está imbricado na própria realidade, compondo-a. 

Assim, no discurso interior, “o signo se opõe ao signo, que a própria consciência da 

realidade só pode surgir e se afirmar como realidade mediante encarnação material em 

signos” (op. cit., p. 19).  

Compreendemos, então, que nenhum signo é carregado de valor ideológico en 

dehors de l'interaction sociale, “sendo [esta] o contexto do próprio signo ou o contexto 

dos interlocutores que o utilizam como elemento de implementação, reflexão e 

transformação do ideológico, analisado segundo limites de espaço e tempo” (SILVA, 

2003. p.16).  

Assim, “realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e, 

portanto, também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época 

e de um grupo social determinados” (BAKHTIN, op. cit., p. 30). Signo e ideologia 

fazem parte do mesmo sistema funcional. “Quando o signo é contextualizado, o campo 

de domínio do signo converge com o campo de domínio do fator ideológico que ele 

representa” (SILVA, op. cit., p.16), pois “cada signo ideológico não é apenas um 

reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade” 

(BAKHTIN, op. cit., p. 19). 

Enfim, o signo Bakhtinano é ideológico por essência, pois, antes de qualquer 

coisa, significa algo que pode se fazer penetrar em si pelo ideológico ou que pode, 

também, personificá-lo. 

 Portanto, embasados nos preceitos teóricos supra, mas especialmente nos de 

Bakhtin, propomos que O Cine-Teatro Cuiabá significa de duas maneiras: uma por meio 

de sua linguagem não verbal, personificando a ideologia impregnada na imbricação 

forma artística função ideológica.  Para tanto amparamo-nos nas próprias palavras de 

Bakhtin (op. cit., p. 17) quando afirma que: 

 

toda imagem artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico 

particular, já é um produto ideológico. Converte-se, assim, em signo o 

objeto físico, o qual, sem deixar de fazer parte da realidade material, 

passa a refletir e refratar, numa certa medida, uma outra realidade.  
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A segunda maneira de significar do Cine Teatro Cuiabá, aventada por nós, será 

por meio da linguagem cinematográfica, com cores, sons, palavras, textos, etc., numa 

“cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas, deslocando-se de signo em signo 

para um novo signo (...) da natureza semiótica” (BAKHITN, 1979. p. 20). 

 

 

1.2  SIGNO E SEMIÓTICA 

 

 

Por mais que tenhamos empreendido um estudo de algumas das principais teorias 

sígnicas, se faz importante, para a consecução de nossa dissertação, refletirmos sobre os 

fundamentos da Semiótica bem como a relação com o signo linguístico nas teorizações 

de Saussure e Peirce. 

No “âmbito específico dos estudos de linguagem, é o linguista Ferdinand de 

Saussure (...) que inaugura a linguística como uma ciência que constituiria um ramo, de 

uma ciência maior: a semiologia ou semiótica, a Ciência dos Signos” (WISLSON; 

MARTELOTTA, 2008. p. 72). Esta gênese da linguística emergiu na Europa do final do 

século XIX início do século XX, quando Saussure, por meio de seus estudos, elaborou 

uma nova teoria sígnica, tendo como referenciais os antigos conceitos sobre 

iconicidade, assim entendida como a relação: “entre a forma (o código linguístico) e o 

sentido por ela expresso” (Ibid., p. 71); os estudos de W. Humboldt e as teorias 

filosóficas estabelecidas até aquele momento, atintes ao tema por ele investigado. 

Bakhtin ao entrar em contato com as formulações de Saussure, no que tange aos 

conceitos de base da linguista, assim se expressa: 

 

Saussure parte do princípio de uma tríplice distinção: le langage la 

langue (como sistemas de formas) e o ato da enunciação individual, la 

parole. A língua (la langue) e a fala (la parole) são elementos 

constitutivos da linguagem, compreendida como a totalidade (sem 

exceção) de todas as manifestações – físicas, fisiológicas e psíquicas – 

que entram no jogo na comunicação linguística. A linguagem não 

pode ser, segundo Saussure, o objeto da linguística. Considerada em si 

mesmo, falta-lhe unidade interna e leis independentes, autônomas. Ela 

é compósita, heterogênea. É difícil não e perder em sua composição 

contraditória. É impossível, se permanecermos no terreno da 

linguagem, fazer uma descrição dos fatos da língua. A linguagem não 

pode ser o ponto de partida e uma análise linguística (BAKHTIN, op. 

cit., p. 21). 
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Diante desta exposição de Bakhtin, sobre os preceitos linguísticos tecidos por 

Saussure, que preconizava não ser possível termos la parole como ponto de partida para 

uma análise linguística e, provindo do princípio desta tríplice distinção: língua, fala e 

enunciação, qual a proposição de Saussure para deixar claro qual é o objeto específico 

da linguística? Para responder esta indagação, ninguém melhor do que o próprio 

Saussure (1969. p. 24), que assim explicita: 

 

Não há, no nosso entender, senão uma solução para todas estas 

dificuldades: é preciso, antes de tudo, instalar-se no terreno da língua 

e tomá-la como norma de todas as demais manifestações da 

linguagem. Com efeito, em meio a tantas dualidades, só a língua 

parece suscetível de uma definição autônoma e fornece um ponto de 

apoio satisfatório para o espírito (grifo do autor). 
 

Ao analisarmos as palavras de Saussure, depreendemos que ele procurou uma 

resposta às perguntas tomando a langue como critério de análise de quaisquer 

manifestações da linguagem. Nesta esteira, temos a explicitação do linguista suíço, da 

distinção de princípio entre língua e linguagem. Para ele: 

 

Tomada como um todo, a linguagem é multiforme e heteróclita, 

participando de diversos domínios, tanto físico, quanto do fisiológico 

e do psíquico; ela pertence ainda ao domínio individual e ao domínio 

social; ela não se deixa classificar em nenhuma categoria dos fatos 

humanos, porque não se sabe como isolar sua unidade. 

A língua, ao contrário, é um todo em si mesma e um princípio de 

classificação. A partir do momento em que lhe atribuímos o maior 

destaque entre os fatos da linguagem, introduzimos uma ordem natural 

num conjunto que não se presta a nenhuma outra classificação (Ibid., 

p. 25). 

 

A língua passou a ser vista “como sistema ou estrutura regida por leis e regras 

específicas e autônomas” (SANTAELLA, 1985. p. 16). Há, assim, nessa assertiva, uma 

supervalorização da língua em detrimento da fala, que é obliterada em termos de 

estudos linguísticos estruturalistas.  

 

Após esta propositura, que distinguiu à língua da linguagem, passemos à distinção 

dicotômica da língua aos atos individuais de enunciação, isto é, da fala:  

 

Separando-se a língua da fala, separa-se ao mesmo tempo: em 

primeiro lugar, o eu é social do que é individual; em segundo lugar, o 
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que é essencial do que é assessório e relativamente acidental. 

A língua não é função do sujeito falante, ela é um produto que o 

indivíduo registra passivamente: ela não supõe nunca apreciação e a 

reflexão aí só intervém para a atividade de classificação de que nos 

ocuparemos. 

A fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e de inteligência 

no interior do qual convém distinguir: primeiramente, as combinações 

pelas quais o sujeito falante utiliza o código da língua para exprimir 

seu pensamento pessoal; em segundo lugar, o mecanismo psicofísico 

que lhe permite exteriorizar estas combinações (SAUSSURE, 1969. p. 

30). 

 

Por meio deste entendimento, inferimos que a fala não poderia ser objeto da 

linguística, pois, “na fala, os elementos que concernem à linguística são constituídos 

apenas pelas formas normativas da língua que aí se manifesta. Todo resto é ‘acessório e 

acidental’” Saussure (apud BAKHTIN, 1979. p. 72).  

Assim, ao analisarmos o que expõe o linguista suíço sobre a fala, verificamos que 

“os atos comunicativos individuais são assimétricos e ilimitados, e uma ciência só pode 

estudar aquilo que é recorrente e simétrico. No caso da linguagem, a sistematicidade e a 

recorrência estão na langue, que se mantém subjacente aos atos individuais”. 

(MARTELOTTA, 2008. p. 54). 

Depreendemos desta “tese fundamental de Saussure [que]: a língua se opõe a fala 

como o social ao individual. A fala é assim, absolutamente individual. Nisto consiste, 

(...) o proton pseudos de Saussure e de toda a tendência do objetivismo abstrato.” 

(BAKHTIN, op. cit., p.73). Desse modo, são esclarecedoras as palavras de Martelotta 

(op. cit., p.54) no que tange à dicotomia langue/parole proposta pelo genebrino. Assim,  

 

Dois fatos relacionados a essa dicotomia são importantes. O primeiro 

a ser destacado é o fato de que Saussure, ao caracterizar o conceito de 

langue, empregou o termo sistema com uma intenção muito cara: 

queria demonstrar que os elementos de uma língua não estão isolados, 

mas forma um conjunto solidário. Desse modo, o lingüista genebrino 

propunha a impossibilidade de analisar os elementos lingüísticos 

isolados do sistema que eles compõem, ressaltando assim a primazia 

do todo sobre suas partes. Essa proposta constitui a base de toda a 

lingüística estrutural: aceitando a idéia de que a língua é um sistema, 

cumpre analisar sua estrutura, ou seja, seu modo como se organiza.  
 

Em outras palavras, “a língua deve ser estudada em si mesma e por sim mesma. 

(...) toda preocupação extralingüística precisa ser abandonada, (...) a estrutura da língua 

deve ser descrita a partir de suas relações internas” (COSTA, 2008. p. 115). Assim 

Saussure, ao pensar o fenômeno linguístico a partir de suas propriedades internas 
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(significante e significado), focaliza seus esforços na relação; nas regras que as 

governam; na função desempenha per si e em relação às demais, substancias 

formadoras ao qual denominou signo linguístico (COSTA, 2008; MARTELOTTA, 

2008). 

Portanto, a língua passou a ser analisada como um sistema sincrônico, “que irá se 

ocupar das relações lógicas e psicológicas que unem termos coexistentes e formadores 

de um sistema, tal como se eles são percebidos pela mesma consciência coletiva” 

(SAUSSURE, 1969. p. 140), não havendo a possibilidade de estudo linguístico das 

“relações que unem termos sucessivos não percebidos por uma mesma consciência, e 

que se substituem uns aos outros, sem formar sistema entre si” ao qual denominar-se-ia 

linguística diacrônica (Ibid., p. 140).  

Para Saussure, “é sincrônico tudo quanto se relacione com o aspecto estático da 

nossa ciência, diacrônico tudo que diz respeito às evoluções. Deste modo, sincronia e 

diacronia designarão respectivamente um estado de língua e uma fase de evolução” 

(Ibid., p. 96).  

Por este entendimento, quaisquer relações entre língua e cultura, língua e 

sociedade, língua e geografia, língua e história, língua e literatura, etc., ou “qualquer 

outra relação que não seja absolutamente relacionada com a organização interna dos 

elementos que constituem o sistema linguístico” (COSTA, op. cit., p. 115) ficaram 

excluídas da abordagem estruturalista de Saussure.   

Diante do exposto, para a linguística saussuriana “a língua é um fenômeno social 

e é este sistema abstrato formal de regras arbitrárias socialmente aceitas que se constitui 

(...) no objeto da ciência linguística” (SANTAELLA, 1985. p. 17). Assim, percebemos 

que a objetivo de Saussure era o de ter a linguística como uma ciência de estudo 

somente da langue. O estudo das “relações entre linguagem e realidade e pela natureza 

da intermediação que os sistemas de signos fazem entre os indivíduos” (COSTA; 

CUNHA; MARTELOTA, 2008. p. 22), ficariam a cargo de outra ciência, a Semiologia, 

da qual a Linguística seria uma parte. Para tanto, à Semiologia caberia o estudo de 

quaisquer “signos naturais (a fumaça é um sinal de fogo, nuvens são um sinal de chuva, 

etc.) ou culturais (sinais de trânsito, gestos, formas de dança, etc.)” (Ibid., p. 22). 

Por fim, observamos que os estudos semiológicos ficaram adormecidos por 

muitos anos. Neste ínterim, o foco do interesse dos linguistas era a linguagem verbal, 

segundo as diretrizes saussurianas. Somente com a popularização da televisão; do 

cinema e outras linguagens a partir dos anos cinquenta, “que a proposta saussuriana de 
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nascimento da Semiologia passou a ser desenvolvida pelos investigadores europeus” 

(SANTAELLA, 1985. p. 17) e as teorias de Peirce, sobre o signo e a semiótica, 

ganharam relevo.  

Charles Sanders Peirce (1839-1914) lógico- filósofo estadunidense, 

contemporâneo de Saussure, inaugurou os estudos de Semiótica ou Ciência dos Signos. 

Com um trabalho extenso, nas mais diversas áreas do conhecimento, mas especialmente 

em Lógica e Filosofia, Peirce teceu, sobre o signo, importantes proposições que foram 

fundamentais para a então nascente Semiótica. Na teoria sígnica de Peirce, “toda idéia é 

um signo, o homem é um signo, e o mundo está permeado de signos. [Assim], (...) toda 

realidade deve ser estudada sob o ponto de vista semiótico” (MARTELLOTA; 

WILSON, 2008. p. 72). 

Nessa concepção “um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 

modo, representa algo para alguém” (PEIRCE, 2000. p. 46).  A teoria do signo, 

elaborada por Peirce, trouxe novas luzes e novas assertivas quanto a tudo que já se 

havia formulado teoricamente sobre o signo.  

Assim “a idéia do signo pelo signo e do significante que tem um certo significado 

fica obsoleta quando Peirce analisa o representâmen segundo as suas relações triádicas: 

o representâmen, o objeto e o interpretante” (SILVA, 2003. p. 10). Segundo Peirce (op. 

cit., p. 20): 

 

Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto que é, 

portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo 

se o signo representar seu objeto falsamente. Mas dizer que ele 

representa seu objeto implica que ele afete uma mente, de tal modo 

que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é 

mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa 

imediata ou determinante é o signo, e da qual a causa mediata é o 

objeto, pode ser chamada o Interpretante. 
 

Por essa conceituação de signo, resumidamente podemos inferir que o 

representâmen é o signo; o objeto é a representação do signo e o interpretante a 

consciência intérprete do signo, seu significado. (SILVA, 2003). Peirce formulou uma 

complexa classificação dos signos, agrupados em três tricotomias: a primeira se 

fundamenta na natureza dos signos: signos verbais e não verbais; a segunda na natureza 

das relação entre as coisas em que os signos aparecem e as signos que eles representam: 

o ícone, o índice e o símbolo . A terceira se refere ao interpretante: rema, discente e 

interpretante. Apesar destas três tricotomias, nos ateremos ao estudo da primeira e da 
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segunda, pois se traduzem em assertivas que nos subsidiaram a elaboração desta 

dissertação. 

A primeira tricotomia “é aquela em que o signo funciona com referência a seu 

meio” (SILVA, 2003. p. 11). Por esta via, o signo é verbal quando a personificação do 

signo se dá por meio de palavras ou frases. Podem ser verbais: orais ou escritos. O signo 

será não verbal quando a personificação do signo se der por meio de outras formas, 

quais sejam: visuais, auditivas, olfativas, táteis e gustativas. Apesar de se manifestarem 

em significantes diferentes da palavra podemos inferir que os signos não verbais 

representam papéis idênticos àquela. 

A segunda tricotomia “é um signo que se refere ao objeto que denota apenas em 

virtude de seus caracteres próprios, caracteres que ele igualmente possui quer um tal 

objeto realmente exista ou não” (Ibid., p. 11). Neste caso os signos podem ser ícones, 

índices ou símbolos. O ícone segundo Peirce (2000, p. 52) “é um signo que se refere ao 

objeto que denota apenas em virtude de seus caracteres próprios, caracteres que ele 

igualmente possui quer um tal objeto realmente exista ou não”. Como exemplo, a 

fotografia de uma pessoa é sua representação. O índice, conforme Peirce (Ibid., p. 52), 

“é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por 

esse objeto”. Exemplificando, a fumaça é o índice do fogo. O símbolo para Peirce 

(Ibid., p. 52) “é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de uma lei, 

normalmente uma associação de idéias gerais que opera no sentido de fazer com que o 

símbolo seja interpretado como se referindo àquele objeto”. Ex. a cruz é o símbolo do 

cristianismo.  

No entendimento de Peirce a Semiótica é: 

 

constituída em três níveis: o sintático, o semântico e o pragmático. O 

primeiro revela a relação que o signo tem com o seu interpretante, o 

segundo diz respeito à relação existente entre o signo e o seu referente 

e o último se importa com a relação do signo com ele mesmo e com 

outros signos (SILVA, op. cit., p.11). 

 

Inferimos que “é enorme a importância da classificação semiótica de Peirce não 

apenas nos estudos de linguagem, mas em outros domínios: as artes, a literatura, a 

música, o cinema, a moda, a propaganda, a arquitetura e a antropologia” 

(MARTELOTTA; WILSON, 2008. p. 73). Assim a Semiótica é a ciência dos signos 

que se ocupa tanto dos signos como das linguagens como produtores de significação.  
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1.3  SEMIÓTICA 

 

 

A Semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem (SANTAELLA, 1985); é a 

ciência dos signos (MARTELOTTA; WILSON, 2008). Ocupa-se de todos os tipos 

sígnicos; de todos os tipos de linguagem. A Linguística seria uma ciência que se 

ocuparia do estudo da Linguagem verbal oral e verbal escrita e a Semiótica por todas as 

formas de linguagem. “Para Saussure a linguística seria um ramo da semiologia” 

(COSTA; CUNHA; MARTELOTTA, 2008. p. 23). 

Contrário à Saussure, Barthes (1972. p. 13) assevera que “A Lingüística não é 

uma parte, (...) da ciência dos signos: a Semiologia é que é uma parte da Lingüística; 

(...), a parte que se encarregaria das grandes unidades significantes do discurso”. Como 

não é o objetivo deste trabalho discutir se a linguística é parte da semiótica ou 

vice-versa, observamos apenas que, apesar da dificuldade de delimitação do campo da 

Semiótica, presente nos mais diversos textos escritos, entendemos que se trata de uma 

Ciência que estuda os sistemas sígnicos naturais e culturais, ou seja, “todas as formas de 

linguagem”. (CASTRO; CUNHA; MARTELOTTA, op. cit., p. 23). O uso da 

linguagem verbal é “tão natural e evidente, (...) para [falar e] escrever (...), que 

tendemos a nos desaperceber de que esta não é a única (...) forma de linguagem (...) para 

que possamos nos comunicar uns com os outros (SANTAELLA, op. cit., p.01-2). 

Esta provável não observação das demais linguagens, faz com que repetidas 

vezes, não notemos que nos comunicamos não só por meio da linguagem verbal oral ou 

escrita, mas que este processo comunicativo também se efetua, segundo Santaella (Ibid., 

p. 02), por meio da “leitura e/ou produção de formas, volumes, (...) dimensões e 

direções de linhas, traços, cores (...) imagens, números, luzes. Através de objetos, sons 

musicais, gestos, expressões, cheiro e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar”. 

Neste entendimento podemos dessumir que são “as formas de comunicação ideológica 

(cognitiva, artística, religiosa, etc.), [que] determinam, por sua vez, as formas de 

expressão semiótica” (BAKHTIN, 1979. p. 30). 

Assim, nessa linha de pensamento Santaella (op. cit., p. 02) afirma que “existe 

uma linguagem verbal [oral ou escrita] (...) mas existe simultaneamente uma enorme 

variedade de outras linguagens que também se constituem em sistemas sociais e 

históricos de representação do mundo” carregados de significado e significação; 
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portadores de carga ideológica; passíveis de apropriação para difusão de ideias e 

construções/desconstruções de identidades e memórias.  

Desse modo, nas assertivas de Barthes (1972. p.11): 

 

A semiologia tem por objetivo qualquer sistema de signos, seja qual 

for sua substância, sejam quais forem seus limites: imagens gestos, 

sons melódicos, objetos e complexos dessas substâncias que se 

encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não constituem 

“linguagens”, são pelos menos, sistemas de significação. 

 

Em outras palavras, estendidos os horizontes da linguagem, entendemos que 

somos capazes de nos comunicar utilizando os mais variados signos verbais e/ou não 

verbais. No caso específico de nosso corpus,– O Cine-Teatro Cuiabá – este será capaz 

de desaguar no sistema linguístico, com o qual terá uma relação inextrincável. 

Atinentes à linguagem não verbal, percebemos que ela é utilizada desde a 

pré-história, quando os seres humanos, para se comunicarem, segundo Santaella (1985. 

p.2) “recorreram a modos de expressão, de manifestação de sentido e de comunicação 

sociais (...) [como] os desenhos nas grutas de Lascaux, (...) as produções de arquitetura 

(...), [e] criação de linguagem que viemos a chamar de arte: escultura, cenografia, etc.)”.  

Dessumimos, assim, que existe uma gama, muito maior de possibilidades de 

linguagens para a comunicação e significação que foram perfeitamente inseridas nos 

estudos semióticos e passiveis da análise por meio da AD. 

O estreitamento entre a Semiótica e a AD parece ter se mostrado mais 

acentuadamente, se recorremos a Pêcheux (1999) que, em seu belíssimo texto intitulado 

Papel da memória, inclui pensamentos a cerca de outras materialidades linguísticas que 

não a própria língua. Pêcheux percebeu que não poderia analisar os objetos escusados a 

heterogeneidade das formas linguísticas que se moldam tanto verbalmente quanto por 

meio de imagens. Assim, ele troxe para seu círculo a necessidade de se estudar, com 

mais acuro, os pressupostos de Barthes, fazendo um convite, aos seus, para este estudo. 

Vejamos Pêcheux (1999. p. 56):  

 

Em que pé estamos em relação a Barthes? Barthes era tanto o linguista 

dos textos quanto o teórico das imagens ou, de preferencia, não era 

nenhum nem outro; nem linguista nem semiólogo nem analista, mas, 

antes de tudo, o esforço contraditório de gestos que tentamos hoje 

reencontrar e que ele soube agenciar a sua maneira talvez única. 

 

Essa nebulosidade em relação a Barthes, na visão de Pêcheux, é uma resultante da 
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leitura do texto de Barthes Elementos de Semiologia, onde o autor se mostra muito 

vinculado à teoria estruturalista de Saussure para a compreensão dos signos não verbais. 

Contudo em seu outro texto, Mitologias, Barthes (1989) já previra a função da 

Semiótica como capaz de explicar do que se compunham os sistemas de linguagem 

permeados de uma teoria social, considerando a produção de sentido ao longo da 

história. Assim, Barthes se atem aos acontecimentos discursivos articulando os 

conceitos de materialidade e historicidade, pressupostos tão caros à AD francesa. 

Essa leitura de mundo, esta consciência do mundo, de quem sou no mundo e do 

papel representado, só poderia ser “consciência quando se impregna de conteúdo 

ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social” 

(BAKHTIN, 1979. p. 20). Em outras palavras, “todos os sistemas de produção de 

sentido” (SANTAELLA, 1985. p.02) são capazes de significação. 

Esses sistemas de produção de sentido por meio dos signos “que emergem 

decididamente, do processo de interação entre uma consciência e outra” (BAKHTIN, 

op. cit., p. 20), estão cada vez mais acessíveis; em maior número e, em processo de 

adaptação, readequação, mutação, transformação e inovação como as advindas da 

cultura, principalmente a cibernética. Uma linguagem que se ativesse ao estudo, 

somente, da langue, se tornaria completamente ineficiente para decodificar esse 

emaranhado comunicativo dos signos verbais e não verbais. 

Nessa esteira, Bakhtin (op. cit., p. 19) é elucidativo ao afirmar que “todo 

fenômeno que funciona como signo ideológico, tem uma encarnação material, seja com 

o som, como massa física, como cor, (...) ou como outra coisa qualquer”. Assim, todo e 

qualquer signo, independente se verbal ou não verbal, para ser signo, tem que estar 

carregado de conteúdo ideológico, um material semiótico. Desse modo, “ao lado dos 

fenômenos naturais, de material tecnológico e dos artigos de consumo, existe um 

universo particular, o universo de signos” (Ibid., p. 18). 

Logo, ao imbricamos os fenômenos culturais aos fenômenos de comunicação, 

podemos inferir que todas as manifestações culturais ou sociais “constituem-se como 

práticas significantes, isto é, práticas de produção de linguagem e de sentido” 

(SANTAELLA, op. cit., p.02), ideológicas. Ao abordar o tema, Bakhtin (op. cit., p. 18) 

expôs que “ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é 

ideológico possui um valor semiótico”.  

Enfim, a Semiótica se constitui em uma ciência que possui um vasto campo de 

análise, cujas indagações vão desde as cores até a psicanálise. Segundo Santaella (1985. 
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p. 03), “nos fenômenos, sejam eles quais forem: uma nesga de luz, um lamento de dor 

ou uma idéia abstrata da ciência, a Semiótica busca divisar e deslindar seu ser de 

linguagem, isto é, sua ação de signo. Tão-só e apenas. E isso já é muito”. 

 

 

1.4  DIALOGISMO 

 

 

Ao iniciarmos nosso estudo sobre o dialogismo, pertinente se faz começarmos 

com a crítica que Bakhtin faz à Saussure, ao negar o objetivismo abstrato deste que 

tomou a língua como sistema monológico. Para Bakhtin (1979. p.109), “a verdadeira 

substância da língua (...) é constituída pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações” (grifo do autor).  

Segundo o intelectual russo a interação verbal é tida como um fenômeno com 

“conteúdo totalmente ideológico” (Ibid., 1979. p. 105), pois “na realidade, todo [signo] 

comporta duas faces. O signo é determinado tanto pelo fato de que procede de alguém, 

como pelo fato de que se dirige para alguém” (Ibid., p. 99). 

Assim, para o filósofo é de fundamental importância a atuação do outro na 

construção do signo ideológico. Neste diapasão, não há possibilidade de pensarmos os 

seres humanos extrinsecamente às relações estabelecidas. Assim: 

 

Não tomo consciência de mim mesmo senão através dos outros, é 

deles que eu recebo as palavras, as formas, a tonalidade que formam a 

primeira imagem de mim mesmo. 

Só me torno consciente de mim mesmo, revelando-me para o outro, 

através do outro e com a ajuda do outro (apud TODOROV, 1981. 

p.148). 

 

Sob este olhar dialógico de Bakhtin e das construções do sujeito tecidas pela 

análise de discurso francesa, é que depreendemos a dimensão social do sujeito neste 

trabalho. Para a análise de discurso é imprescindível a interação social entre os seres 

humanos, como formadoras da própria identidade do ser, de sua leitura de mundo e, 

também, de se compreender o signo ideológico da enunciação.  Assim, “a palavra não 

é monológica, mas plurivalente, e o dialogismo passa a ser, no quadro de suas 

formulações [de Bakhtin], uma condição constitutiva do sentido” (BRANDÃO, H., 

1993. p. 51). 
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Esta concepção dialógica do discurso é a essência da sua própria existência. O 

discurso não pode existir senão na dependência de um endereçado, numa imbricação 

necessária. Nesse processo, a ideologia do destinatário é introjetada e processada 

(discurso interior) num processo sine qua non para a produção do discurso ideológico. 

Segundo Bakhtin (1979. p. 101), “a atividade mental do nós permite diferentes graus e 

diferentes modelagens  ideológicas”. Baseado nestes pressupostos dialógicos, Bakhtin 

elabora a sua teoria da polifonia. Por polifonia entende as várias vozes que falam ao 

mesmo tempo em um texto, seja ele verbal ou não verbal. Neste processo, nenhuma 

“voz é preponderante e nem julga as demais” (BRANDÃO, H., op. cit., p. 52).  

Segundo Bakhtin, em oposição ao discurso dialógico, está o discurso monológico, que: 

 

Nega a existência fora de si de uma outra consciência, tendo os 

mesmos direitos e podendo responder em pé de igualdade um outro eu 

igual (tu). Na abordagem monológica (sob sua forma extrema ou 

pura), o outro permanece inteira e unicamente objeto da consciência e 

não pode formar uma consciência outra. Não se espera dela uma 

resposta que possa tudo modificar no munda da minha consciência. O 

monólogo é completo e surdo à resposta do outro, não o espera e não 

reconhece nele força decisiva (...). O monólogo pretende ser a última 

palavra. (apud Todorov, 1981. p. 165) 
 

Nesse entendimento, não é a expressão que deve se adaptar a realidade exterior, 

mas o mundo interior que deve adaptar-se às várias formas de expressão. Para a análise 

dos signos “ideológicos” produzidos nas mais diferentes linguagens, Bakhtin 

considerava inaceitável o individualismo subjetivista do monologismo. Para o pensador 

russo, 

 

todo produto da ideologia leva consigo o selo da individualidade do 

seu ou dos seus criadores, mas este próprio selo é tão social, quanto 

todas as particularidades e signos distintos das manifestações 

ideológicas. Assim, todo signo, inclusive o da individualidade, é 

social” (BAKHTIN, 1979. p. 45).  
 

Nesta perspectiva dialógica o Cine-Teatro Cuiabá, representa um discurso político 

composto por várias vozes que se entrecruzam na produção do próprio discurso e do 

sentido. Assim, le centre nerveux de toute énonciation, de tuoute expression, n’est pas 

intérier, mais l’exterieur: il est situe dans la milieu social qui entoure l’individu. 

(BAKHTIN, 1977. p. 134). Como signo, ele significa e produz significado. “Ele reflete 

e refrata outra realidade [considerando que] tudo que é ideológico possui um significado 
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e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 1979. p. 17), neste caso, a 

ideologia do Estado Novo. O Cine-Teatro Cuiabá, ao ser tomado como um 

signo/símbolo de poder, passou a dialogar com este poder, servindo como linguagem 

verbal e não verbal de significação a ideologia vigente. Este processo de dialogização 

do discurso, “tem uma dupla orientação: uma voltada para os “outros discursos” como 

processos constitutivos do discurso, outra voltada para o outro da interlocução – o 

destinatário” (BRANDÃO, H., 1993. p. 53). 

Segundo Althier-Revuz (1982),  

 

articular o conceito de dialogismo como o seu (dela) de 

heterogeneidade constitutiva da linguagem. (...) nesta perspectiva, o 

conceito de subjetividade não pode estar centrado num Ego enquanto 

entidade única e fonte toda-poderosa de sua palavra, mas num sujeito 

que se cinde porque átomo, partícula de um corpo histórico-social no 

qual interage com outros discursos de que se apossa ou diante dos 

quais se posiciona (ou é posicionado) para construir sua fala. (apud 

BRANDÃO, H., 1993. p. 54). 
 

Desse modo, a heterogeneidade pode ser mostrada/constitutiva. Ao analisarmos 

um discurso, percebemos que este quase nunca é homogêneo: constrói-se como um 

emaranhado de tipos sequenciais, gêneros de discurso etc. A heterogeneidade só é 

possível, em sua constituição, devido à presença de discursos outros (outras fontes 

enunciativas) presentes. Nesta esteira, Authier-Revuz (1982 apud CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006. p. 261), distinguiu a heterogeneidade, entre mostrada e 

constitutiva Por heterogeneidade mostrada “corresponde à presença localizável de um 

discurso outro no fio do discurso. (...) Assim, o enunciador negocia com a alteridade, 

procura preservar uma fronteira com o que não provém de seu discurso” (Ibid., p. 261). 

Entende-se por heterogeneidade constitutiva (Ibid., p. 261) “quando o discurso é 

dominado pelo interdiscurso: (...); ele se constitui através de um debate de alteridade, 

independente de qualquer traço visível de citação, alusão, etc.”, sendo esta, basilar para 

o entendimento de nosso corpus. 

Podemos inferir que se trata de um duplo dialogismo onde o signo é compósito 

por muitas vozes, muitos fios dialógicos, muitas vezes em um processo de catarse de 

sentidos contrários, que em algum momento de entrecruzam e possibilitam a formação 

do sentido. São esclarecedoras as palavras de Bakhtin neste sentido. 

 

Um enunciado vivo, significativamente surgido em um momento 
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histórico e em um meio social determinados, não pode deixar de tocar 

em milhares de fios dialógicos vivos, tecidos pela consciência 

socioideológica em torno do objeto de tal enunciado e de participar 

ativamente do diálogo social. De resto, é dele que o enunciado saiu: 

ele é como sua continuação, sua réplica. (BAKHTIN, 1979. p. 100). 

 

Este direcionamento do discurso voltado para o destinatário, segundo Brandão H., 

(1993. 53), “tem na interlocução um fator específico para a dialogização do discurso. 

Ao enunciar, o locutor instaura um diálogo com o discurso do receptor (...) [tido] (como 

elemento ativo, atribuindo-lhe, emprestando-lhe a imagem de um contradiscurso”. 

Assim, “constituindo-se na atmosfera do ‘já-dito’, o discurso é determinado ao mesmo 

tempo pela réplica ainda não-dita, mas solicitada e já prevista” (BAKHTIN, 1979, p. 

53). 

Podemos dessumir que neste processo de formação discursiva, o signo reveste-se 

de significação advinda da interação viva das forças sociais. Segundo Pêcheux (1988. 

119) “o sentido de uma palavra [um signo] (...) não existe em si mesmo (...) mas é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico 

(...) em que são produzidas (isto é, reproduzidas)”. Assim, para Pêcheux (1988) a 

significação da palavra, de um signo/símbolo, não existe per si , mas deve ser buscado 

fora de si, como um fragmento material ideológico da realidade sócio histórico em que 

se inserem e são (re)produzidas. O signo para a AD não é o signo destituído de 

significação como um corpo vazio, mas a sua posição projetada no discurso. O 

enunciador e o destinatário, enquanto sujeitos, são partícipes, são referenciais, 

indicando distintas posições sujeito na relação de interlocução. 

Assim, estas ideias de que as “palavras mudam de sentido segundo as posições 

dos enunciadores, (...) em referência as formações ideológicas (...) nas quais se 

inscrevem” (Ibid., p. 144), são basilares para a formação dos conceitos de formação 

ideológicas e formação discursiva. Enfim, precisamos “compreender que todos os 

fenômenos ideológicos (...) não podem operar sem a participação do discurso interior e 

exterior. Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não verbais – 

banham-se no discurso” (BAKHTIN, op. cit., p. 23, grifo nosso). 
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1.5  DISCURSO 

 

 

A linguística possui uma propriedade de caráter dual. Segundo Maingueneau 

(1997, p. 11-2), a primeiro seria “um núcleo (...) rígido [saussuriano – a langue] e a 

outra se refere à linguagem apenas à medida que esta faz sentido para sujeitos inscritos 

em estratégias de interlocução, em posições sociais ou em conjunturas históricas”. Essa 

dualidade provocou um deslizamento dos processos teóricos de análise da língua com a 

oposição língua/fala que supervalorizava a linguagem verbal escrita e obliterava a 

linguagem verbal oral, para a análise os fenômenos linguísticos como atravessados “por 

embates subjetivos e sociais” (Ibid., p. 12).  

Assim, “os estudiosos passaram a buscar uma compreensão do fenômeno da 

linguagem (...) num nível situado fora [do] polo da dicotomia saussuriana. [Segundo a 

autora], (...) essa instância da linguagem é a do discurso” (BRANDÃO, H., 1993. p. 12).  

De acordo com Orlandi (2007, p. 15), o discurso deve ser compreendido como o 

signo em movimento, o fazer-se em movimento da linguagem. Analisar o discurso nos 

permitiria entender a língua em seu processo de significação e sentido. Isso só seria 

possível se situássemos os fatores sócio históricos inerentes ao momento (tempo) e ao 

lugar (físico) do discurso, que propiciariam a emersão do discurso, levando em 

consideração as condições de produção, por meio da análise deste relacionamento entre 

o enunciante e o contexto. Desse modo: 

 

Levando em conta o homem e sua história, a AD considera os 

processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da 

relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as 

situações em que se produz o dizer. Desse modo, para encontrar as 

regularidades da linguagem em sua produção, o analista do discurso 

relaciona a linguagem à sua exterioridade. (Ibid., p. 17). 
 

Assim, “calcada no materialismo histórico, a AD concebe o discurso como uma 

manifestação, uma materialização da ideologia decorrente do modo de organização dos 

modos de produção social” (MUSSALIM, 2003. p.110). O vinculo com o marxismo 

fica evidente quando se concebe o materialismo histórico como suporte para a 

concepção do discurso. A vinculação à corrente historiográfica não significa que não 

haja outras teorias, em outras áreas do conhecimento, que deem suporte à AD. Assim, 

temos na psicanálise de Lacan, que fez uma releitura dos escritos de Freud, o 
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embasamento para tomar o inconsciente como uma linguagem, como uma representação 

de significantes que volvem continuamente e interferem no discurso. Isso leva a crer 

que há, sob as palavras, outras. Como se o discurso estivesse atravessado pelo discurso 

de outrem, do inconsciente. Deste modo o sujeito discursivo se move pela ideologia e 

pelo inconsciente.  

Logo, o “discurso” sendo definido como capaz de “definir espaços de 

regularidades associados a condições de produção” (MAINGUENEAU, 1997. p. 21), 

visa elucidar “o que constitui o falante em sujeito de seu discurso (...), o qual, por sua 

vez, o assujeita” (COURTINE, 1981. p.12). Neste sentido todo discurso é ideológico. É 

atravessado polo discurso do outro, ou seja, é um compósito de signos linguísticos que 

inter-relacionam por meio do diálogo. Segundo Bakhtin (1979, p. 30), “realizando-se no 

processo de relação social, todo signo ideológico e, portanto, também o signo 

linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de cada grupo social 

determinado”. Assim, segundo Brandão H., (1993. p. 12), o discurso “possibilitará 

operar a ligação necessária entre o nível propriamente linguístico e o extralinguístico a 

partir do momento em que se sentiu que” “o liame que liga as significações de um texto 

às condições sócio-históricas deste texto, não são de forma alguma secundárias, mas 

constitutivas das próprias significações” (HAROCHE et al, 1971. p. 98). 

Portanto, podemos depreender que o discurso passou a ser o encontro do 

fenômeno ideológico com os fenômenos linguísticos, ampliando, em muito, o leque de 

possibilidades da análise discursiva. Nesta esteira, Maingueneau (op. cit., p. 20-1), 

expõe que “o fato de que um enunciado supõe um enunciador, um destinatário, uma 

relação com outras enunciações reais ou virtuais, que esteja atravessado pelo implícito 

(é) o que condiciona radicalmente a organização da língua”. Assim, entendemos que o 

fenômeno da linguagem só pode ser compreendido em sua significação se situarmos “os 

sujeitos emissores e receptores do som, bem como o próprio som, no meio social” 

(BAKHTIN, op. cit., p. 56).  

Tomarmos a linguagem enquanto discurso, supõe nos posicionarmos enquanto 

partícipes de um pensamento, que toma o fenômeno comunicativo como contato social; 

produtor de signos culturais; algo que têm intencionalidade, portanto, un lieu 

d'excellence pour que nous ayons l'idéologie dans sa plénitude.  Assim, a linguagem 

passa a funcionar como “o sistema–suporte das representações ideológicas (...) é um 

‘médium’ social em que se articulam e defrontam agentes coletivos e se consubstanciam 

relações individuais” (BRAGA, 1980. p.30).  
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Por fim, a linguagem como “produto da razão”, (ARANHA; MARTINS, 1989. p. 

11), entendida como: sistema simbólico capaz de trazer aos seres humanos “enquanto 

idéia aquilo que já não está ao alcance dos nossos sentidos: o cheiro do mar, o perfume 

do jasmim numa noite de verão; o rosto de um amigo querido, etc.” (Ibid., p. 11); como 

“médium” entre os seres humanos e o mundo em que se insere; como promotora de 

significação capaz de fazer “o homem deixar de reagir somente ao presente, ao imediato 

e passar a pensar o passado e futuro e, com isso, a construir seu projeto de vida” (Ibid., 

p. 12); como “lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora 

da sociedade uma vez que os processos que a constituem são histórico-sociais” 

(BRANDÃO, H., 1993. p. 12); enfim, a linguagem entendida, também, como “qualquer 

processo de comunicação” (COSTA; CUNHA; MARTELOTTA, 2008. p. 15) não pode 

deixar de ser estudada sem a vinculação com a realidade social na qual nos inserimos, 

com todas as implicações dos sistemas superestruturais e suas ideologias subjacentes. 

“Esse será o enfoque a ser assumido por uma nova tendência linguística que irrompe na 

década de sessenta: a análise do discurso” (BRANDAO, H., op. cit., p. 12). 

 

 

1.6  ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA 

  

 

Como esboçado anteriormente, foi sob a “conjuntura intelectual [dos anos] 

sessenta, sob a égide do estruturalismo, [que] (...) articularem-se, em torno de uma 

reflexão sobre as ‘escritura’, a linguística, o marxismo, e a psicanálise” 

(MAINGUENEAU, 1997. p. 10), as discussões que redundaram no nascimento da 

Análise de Discurso na França - AD. 

Segundo Pêcheux (1984. p. 7),  

 

A análise de discurso na França é, sobretudo, - e isto desde 1965, 

aproximadamente, assunto de lingüístas (...) mas também de 

historiadores (...) e de alguns psicólogos (...). A referência às questões 

filosóficas e políticas, surgidas ao longo os anos 60, constitui 

amplamente a base concreta, transdisciplinar de uma convergência (...) 

sobre a questão da construção de uma abordagem discursiva dos 

processos ideológicos. 
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Assim, banhada nas águas da linguística, do materialismo histórico e da 

psicanálise, nasceu a AD, que terá como marca a reflexão “sobre a significação e as 

considerações sócio-históricas de produção” do discurso (BRANDÃO, H., 1993. p. 15). 

Depreendemos que a partir de “uma relação necessária entre o dizer e as condições de 

produção desse dizer” (ORLANDI, 2007. p. 34), situando o signo para além do signo 

saussuriano, para a exterioridade, nos domínios da ideologia, como marca fundamental 

de um signo que passa, agora, também a ser ideológico, é que se desenvolveu a análise 

de discurso. Por esta asserção, não é somente o outro que é ideológico, o eu também o 

é, emergindo desta inter-relação o discurso. 

Assim, Orlandi (op. cit.) nos é esclarecedora ao inferir que a análise de discurso é 

uma forma de se estudar a linguagem, que “visa à compreensão de como um objeto 

simbólico produz sentido, como ele está investido de significância para e por seus 

sujeitos” (Ibidi., p.26). 

A AD, enquanto disciplina é concebida por muitos autores, mas, em especial, por 

Pêcheux na França da década de sessenta do século vinte. Hoje, por meio de estudos 

acurados, percebeu-se que ela circunscrevesse em três fases. Na primeira fase teríamos 

o sujeito como assujeitado a uma ideologia, principiando, desta forma, a noção de 

máquina discursiva. Vamos recorrer a Mussalim (2003. p. 13), que nos clarifica estes 

postulados, segundo a autora: 

 

Na AD 1, como cada processo discursivo é gerado por uma “máquina 

discursiva”, o sujeito não poderia ser concebido como um indivíduo 

que fala (“eu falo”), como fonte do próprio discurso. O sujeito, para a 

AD 1, é concebido como sendo assujeitado à maquinaria [para utilizar 

um termo do próprio Pêcheux], já que está submetido às regras 

específicas que delimitam o discurso que enuncia. Assim, segundo 

essa concepção de sujeito, quem de fato fala é uma instituição, ou 

teoria, ou uma ideologia. 
 

A segunda fase se mostra apoiada nos pressupostos de Foucault, sobre as ideias de 

formação discursiva e dispersão de enunciados, que corroboraram para o 

desmantelamento da ideia de maquinaria discursiva da primeira fase. Tomadas às 

palavras de Foucault (1986), entendemos que o discurso não é homogêneo, tendo como 

gênese, uma única fonte. Entendido o sujeito discursivo como uma função, este pode 

assumir várias funções, ao mesmo tempo. Ex.: quando um indivíduo está em uma 

posição médico, esposo, pai, etc., para cada uma delas corresponderia sua função social. 

Ou seja, a função social de médico, a função social de esposo, a função social de pai, 
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todas em um mesmo indivíduo e, podendo sê-las, ao mesmo espaço sócio temporal. 

Nessa acepção, a ideia de unidade para o sujeito, como era concebido na AD 1, se torna 

contraproducente. O sujeito, agora, é aquele que representa papéis outros, em acordo 

com as inúmeras posições que ocupa no espaço interdiscursivo. 

O discurso, para Foucault, é uma família de enunciados que pertence a mesma 

formação discursiva. Segundo ele (op. cit., p.36), “os enunciados, diferentes em sua 

forma, dispersos no tempo, formam um conjunto quando se unem a um único e mesmo 

objeto”. Nesta esteira Pêcheux (1988. p. 160), retoma Foucault e assim define formação 

discursiva: 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., 

não existe “em sim mesma” (isto é, em sua relação transparente à 

literalidade do significante), mas é determinada pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo social e histórico em que 

aas palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas). (...) Chamaremos, então, formação discursiva aquilo 

que, em uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 

dada em uma conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de 

classe, determina o que pode ser e deve ser dito (articulado sob a 

forma de uma alocução, de um sermão, de um panfleto, de uma 

exposição, de um programa, etc.). 

 

Deste modo, Pêcheux formula a ideia de que o sujeito é interpelado pela ideologia 

que também o compõe, propondo que, ao enunciar, o sujeito fala partindo de uma 

formação discursiva e, assim, marcando uma posição de sujeito. Depreendemos que, a 

partir destes pressupostos, atribui-se ao sujeito uma identidade enunciativa. Por meio 

desse raciocínio, “este sujeito, ocupando o lugar que no interior de uma formação 

social, é dominado por uma determinada formação ideológica que pré-estabelece as 

possibilidades de sentido de seu discurso”. (MUSSALIM, 2003. p. 133). Essa 

identidade que o sujeito sustenta, com a formação discursiva, é instável e heterogênea, 

visto que: 

 
Uma FD (formação discursiva) não é um elemento estrutural fechado, 

pois é constitutivamente “invadida” por elementos que vêm de outro 

lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhes suas 

evidências discursivas fundamentais (por exemplo, sob a forma de 

‘pré-construídos
1
’ e de ‘discursos transversos’ (PÊCHEUX ,1997, p. 

314). 

                                                 
1
 Pré-construídos seriam entendidos como “a marca no enunciado, de um discurso anterior; 

portanto ele se opõe àquilo que é construído no momento da enunciação. Um sentimento de evidência se 

associa ao pré-construído, porque ele foi ‘já dito’ e porque esquecemos quem foi seu enunciador 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006. p. 401). 
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Em outras palavras, o discurso de um sujeito, passa a ser analisado como um 

discurso atravessado por vários outros discursos, por inúmeras vozes, que se negam ou 

se complementam. Por meio destes novos olhares, se começa o processo de implosão 

dos pressupostos de maquinaria discursiva concebidos por Pêcheux na fase 1. Esta 

premissa de que uma formação discursiva pode ser atravessada por outras FD instaura o 

ovo da serpente nas concepções anteriores, que passarão a ser obliteradas. 

A partir desse momento, temos a criação de novos conceitos como o de 

interdiscurso, que se tornaria um termo sine qua non para o entendimento da terceira 

fase da Análise de Discurso Francesa – AD3. Esta terceira fase será marcada pela 

consecução da implosão da maquinaria discursiva e pela inserção dos pressupostos 

Bakhtinianos, que passaram a fazer parte da construção das novas elaborações teóricas 

em AD. Desse modo, termos como heterogeneidade dos discursos, polifonia e 

intertextualidade se tornaram recorrentes. Sob este novo paradigma, foi construída uma 

acepção de sujeito menos estruturalista. Este passou a ser considerado heterogêneo, 

dividido, pois concebido pela multiplicidade de vozes de outros sujeitos discursivos. 

Assim, este novo sujeito da AD 3 é fendido entre consciente (Eu)  e inconsciente ( O 

Outro), perdendo assim sua centralidade. Nessa nova fase, o discurso e o sujeito se 

revelaram de modo constitutivo, heterogêneos. Nesta esteira, são esclarecedoras as 

considerações de Pêcheux (1984. p. 15 e 17) sobre a análise de discurso. Para ele: 

 

A análise de discurso não pretende se instituir como especialista da 

interpretação, dominado “o” sentido dos textos: apenas pretende 

construir procedimentos que exponham o olhar-leitor a níveis opacos 

à ação estratégica do sujeito (...). O desafio crucial é o de construir 

interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia 

qualquer de um discurso sobre o discurso, seja no espaço lógico 

estabilizado com pretensão universal. 

 

Em outras palavras, a análise de discurso não caminha sozinha, ela necessita de 

outras ciências, especialmente das linguagens, humanas, sociais e da Filosofia. Assim, 

“seu aparelho está assujeitado à dialética da evolução científica que domina” estes 

campos (MAINGUENEAU, 1997. p. 11). Ainda, a AD, mesmo se apoiando em outros 

campos do saber, tem na Linguística, com seus métodos, conceitos, pressupostos, etc., 

um substrato teórico importante, mas não exclusivo, para sua consecução de seus 

objetivos. 

A AD passa a se interessar por objetos que denominamos formações discursivas. 
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Em uma referência a estas, Michel Foucault (1986. p. 153) é didático. Para ele, FD são 

“um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço que definiram em uma época dada, e para uma área social, econômica, 

geográfica ou linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa”.  

Nessa esteira, ao analisarmos um signo, devemos considerar sua enunciação como 

“o correlato de certa posição sócio-histórica na qual os enunciadores se revelam 

substituíveis, [portanto], nem os textos tomados em sua singularidade, nem os corpus 

tipologicamente, pouco marcados, dizem respeito verdadeiramente à AD” 

(MAINGUENEAU, op. cit., p. 14). 

Essa posição suscitou críticas, ao inferirem que assim, a AD não se interessaria 

pelo discurso comum, somente se interessando por objetos que remeteriam às 

instituições de poder. Deste modo P. Fiala, J. Boutet e M. Ebel propuseram “a descrição 

das práticas efetivas de linguagem” (Ibid., p. 15) como objeto da análise de discurso. 

Assim, a AD não “privilegiaria exclusivamente os ‘textos de arquivos’, interessando-se 

pela diversidade das produções (...) que participam (...) do ‘rumor’ político. [Isto] 

pressupõe a atribuição de um lugar de primeiro plano ao heterogêneo”. (Ibid., p. 14). 

Dessa maneira, amparados nessa diversidade de signos passíveis de análise 

discursiva pela AD, que entendemos o Cine-Teatro Cuiabá enquanto símbolo ideológico 

de um poder instituído. Esta heterogeneidade de discursos possíveis nos permite 

tomá-lo, também, como signo não verbal e “circunscrever a ideologia nas formas, isto 

é, onde ela em geral é menos procurada. (...) o conteúdo ideológico das formas, (...), 

[é] uma das grandes possibilidades de trabalho do século” Barthes (apud 

BRANDÃO, H., 1993. p. 11, grifo nosso). Assim, a valorização do heterogêneo para a 

AD se daria na observância “dos diversos tipos de sequências textuais, na variação da 

modulação textual, nos diversos registros de língua, dos diversos gêneros de discurso, 

etc.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006. p. 261).  

Assim, não há discurso homogêneo, pois, “sempre sob as palavras, ‘outras 

palavras’ são ditas: é a estrutura material da língua que permite que, na linearidade de 

uma cadeia (discursiva), se faça escutar a polifonia não intencional de todo discurso” 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 28). Nesta acepção de o discurso do eu ser atravessado 

pelo discurso do outro, podemos verificar que Bakhtin (op. cit., p. 130) também 

corrobora, mesmo que temporalmente deslocado, com esta assertiva. Para o autor, “o 

discurso de outrem constitui mais do que o tema do discurso; ele pode entrar no 

discurso e na sua construção sintática (...) como uma unidade integral da construção”.  
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Desse modo, segundo Orlandi, (2007. p. 30), podemos dessumir que: 

 

os dizeres não são [...] apenas mensagens a serem decodificadas. São 

efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e 

que estão de alguma forma presentes no modo como se diz, deixando 

vestígios que o analista de discurso tem de apreender. São pistas que 

ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, 

pondo em relação ao dizer com sua exterioridade, suas condições de 

produção. Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também 

em outros lugares, assim como com o que não é dito, e com o que 

poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens do dizer, do texto, 

também fazem parte dele. 

 

 

Ampliado o leque de possibilidades da análise de discurso francesa como isto se 

interconecta coma linguística? A resposta, obtivemos em J.J. Courtine, que de maneira 

ambígua nos responde esta indagação. Para ele, em AD “é preciso ser linguista e deixar 

de sê-lo ao mesmo tempo”. Assim, por um viés, a discursividade define “uma ordem 

própria, diversa da materialidade da língua” e por outro, esta ordem “se realiza na 

língua” (COURTINE, 1981. p. 12). 

Dessumimos que a AD mantém com a Linguística uma “situação de desequilíbrio 

perpétuo que tanto impede a AD de deixar o campo linguístico, quanto de 

enclausurar-se nesta ou naquela de suas escolas ou de seus ramos” (MAINGUENEAU, 

1997. p. 17-8). Partindo destes pressupostos, temos a Análise de Discurso Francesa 

como um quadro teórico que une o linguístico ao sócio histórico. Assim: 

 
os funcionamentos discursivos socialmente pertinentes atravessam a 

matéria linguística, sem preocupar-se com suas fronteiras (...). A 

dimensão ideológica do funcionamento dos discursos diz respeito à 

operação que podem situar em níveis muito diferentes da organização 

da matéria linguística (Ibid., p. 18). 

 

Embasados nestas asserções de união da linguística com a ideologia, a AD toma a 

linguagem como capaz de construir e modificar a conexão entre os partícipes do 

diálogo, seus enunciados e seus referentes. Nesta acepção, há mudança na concepção do 

que seja comunicação linguística, entendida agora como a inter-relação entre um 

enunciado, um enunciador, um destinatário, em relação direta com outras enunciações 

reais ou virtuais, atravessadas pelo implícito, pela ideologia. (MAINGUENEAU, 1997). 

Assim, “o panorama da AD remodelou-se pouco a pouco através da reincidência 

destas questões (...) para além dos temas abordados, [ouve também] a modificação da 
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figura do discurso” (Ibid., p. 21-2) que passou a ser preterido em favor do termo 

formação discursiva, segundo acepção de Michel Foucault, (1986 p. 153) em 

Arqueologia do Saber. Para ele formação discursiva se define por “o que pode e deve 

ser dito (...) a partir de uma posição dada em uma conjuntura determinada”. 

Assim, segundo Foucault (Ibid., p. 157),  

 

Esta raridade dos enunciados, a forma lacunar e recorta do campo 

enunciativo, o fator de que poucas coisas, globalmente, podem ser 

ditas, explicam que os enunciados não sejam numa transparência 

infinita, como o ar que se respira, mas coisas que se transmitem e se 

conservam, que têm um valor, e das quais tentamos nos apropriar. 

 

Em outros termos, ao a analisarmos uma formação discursiva, imprescindível 

considerarmos que não podemos dizer tudo o que quisermos e a hora que nos aprouver;  

que as condições de produção deste discurso são inextrincáveis para a consecução da 

análise, implicando que se leve em consideração o enunciante, o interlocutor, as 

posições sociais que cada um ocupam, a ideologia inerente a cada posicionamento, 

observados o tempo, o espaço, enfim, o contexto sócio histórico do fenômeno. 

Pêcheux também se posiciona sobre o que seria “discurso” nos possibilitando 

depreender o que Pêcheux, segundo Dominique Maingueneau, (1997. p. 23), chama de 

“superfície discursiva” que corresponderia: “ao conjunto dos enunciados realizados, 

produzidos a partir de uma certa posição: mas também pode-se interpretá-lo como o 

sistema de restrições que permite analisar a especificidade desta superfície discursiva”. 

Este conjunto de regras de Pêcheux teria a propriedade de criar um número incontável 

de enunciados, concretizados ou não, tomando-se como ponto de partida a posição 

enunciativa em evidência, em estudo. 

Por fim, observamos que duas grandes vertentes influenciaram a AD francesa. De 

um lado a de Althusser, tendo como o conceito nuclear a ideologia, por meio de seu 

trabalho sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado e por outro, a corrente da Teoria de 

Discurso de Foucault, que em sua obra Arqueologia do Saber, o tem como elemento 

central. Baseado em Althusser, Pêcheux elaborou a sua teoria das formações 

ideológicas, e, apoiado em Foucault, reformulou a de formação discursiva, se tornando 

um dos mais importantes estudiosos da Analise de Discurso Francesa. (BRANDAO, H. 

1993).  Pêcheux e demais linguistas, historiadores e filósofos trabalharam então, as 

definições de pré-construído como a “impressão do pensamento” (Pêcheux, 1988. p. 92) 

e a noção de interdiscurso como elemento de ligação, união, enlaçamento entre 
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discurso, inconsciente e ideologia. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 

Assim, sob a luz de suas teorias, seus pressupostos e metodologias, nos debruçamos à 

análise de nosso objeto, o Cine-Teatro Cuiabá, como signo/símbolo (Peirce) ideológico 

representativo do poder constituído. 

 

 

1.7  IDEOLOGIA 

 

 

Na construção da conceituação de ideologia aplicada a AD e a esta dissertação, 

não poderemos deixar de trabalhar o conceito de ideologia formulado por Marx e 

Engels, passando pela análise e releitura de Marx feita pelo filósofo francês Louis 

Althusser (1918-1990), revisitando as assertivas de Ricoeur até chegarmos a Pêcheux. 

Karl Heinrich Marx (1818-1883) intelectual alemão juntamente com Friedrich 

Engels (1820-1895) filósofo alemão, “identificam ideologia com a separação que se faz 

entre a reprodução das idéias e as condições sociais e históricas em são produzidas” 

(BRANDÃO, H., 1993. p. 19).  Estes pensadores tomaram como base para suas teorias 

“os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de existência, aquelas que já 

encontram a sua espera e aquelas que surgem com a sua própria ação” (MARX; 

ENGELS, 1965. p. 14). Assim, o que se gesta em termos de ideias, de concepções, de 

consciência, une-se, inextrincavelmente, ao labor e ao comércio materiais dos seres 

humanos. Deste modo, a observação empírica, não deve se eximir de mostrar, 

empiricamente, a ligação entre a estrutura social, política e a sua produção material. 

(MARX; ENGELS, 1965). 

Ainda, eles criticaram as ideologias alemãs da época, pois diziam que estas, em 

desvio de percurso, “descem do céu para a terra em vez de ir da terra para o céu” 

(MARX; ENGELS, op. cit., p. 15). Segundo eles, elas partem das ideias para entender a 

realidade, quando, na verdade, o que deveria ser feito era o inverso.  

Assim, criticando as ideologias até vigentes, temos o nascimento da ideologia na 

concepção marxista. Para os teóricos: 

 

A ideologia propriamente dita, isto é, o sistema ordenado de idéias ou 

representação e das normas e regras como algo separado e 

independente das condições materiais, visto que seus produtores – os 

teóricos, os ideólogos, os intelectuais [os detentores de poder] – não 
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estão diretamente vinculados à produção material das condições de 

existência. E, sem perceber, exprimem essa desvinculação ou 

separação através de suas idéias (CHAUÍ,1980. p. 65). 

 

Observado o exposto acima, verificamos que há uma clivagem entre o trabalho 

manual e o trabalho intelectual (ideias). Estes, ensejando relativa autonomia, passam a 

prevalecer sobre as ideias das classes trabalhadoras, passando a ser a “expressão das 

idéias da classe dominante” (BRANDÃO, H., 1993. p. 20). Assim, para Marx e Engles 

(1965. p. 14) “as idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes, 

isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua 

força espiritual”. 

A classe dominante passa a produzir, distribuir e regular as ideias de acordo com 

sua concepção de mundo, seus valores, partindo de seu lugar no mundo – lugar de 

médico- de padre- de juiz- de Presidente da Nação, etc., e sua classe social, com o 

propósito de perpetuação do status quo adquirido e forçar a aceitação por parte de 

outrem desta geografia social, não permitindo rupturas no tecido social. Suas ideias (da 

elite) passam, portanto, a representar as ideias de todos (elite e classes subalternas). 

Nesta esteira, a “ideologia assegura a coesão dos homens e a aceitação sem críticas das 

tarefas mais penosas e pouco recompensadoras, em nome da ‘vontade de Deus’ ou do 

dever moral’ ou simplesmente como decorrente de uma ‘ordem natural das coisas’ 

(ARANHA; MARTINS, 71. p. 1989). 

Para que essa ideologia da classe dominante consiga se efetivar, realmente, na 

consciência dos seres humanos, criando uma visão ilusória de realidade como se ela 

realmente fosse real, ela organiza-se “como um sistema lógico e coerente de 

representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 

prescrevem aos membros da sociedade” (CHAUÍ, 1980. p. 113), o que fazer, pensar, 

valorizar; como agir; falar e o que falar. 

Segundo Althusser, para a manutenção dessa política de exploração, para a 

perpetuação ideológica da classe dominante, bem como seu lugar de mando, entra nesse 

jogo o Estado, com seus Aparelhos Repressores (ARE – Governo, administração, 

Exército, Política, Tribunais, Prisões, etc.), e os Aparelhos Ideológicos (AIE – que 

compreendem as instituições religiosas, escolares, familiares, de Direito, policiais, 

sindicatos, culturais e midiáticas). Esses aparelhos funcionam ou pela repressão ou pela 

ideologia, numa ação contumaz de manter a classe explorada e submetida às suas ideias 

como se estas fossem universalizante. (BRANDÃO, H., 1993; ALTHUSSER, 1974). 
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Segundo Aranha e Martins (op. cit., p.71): 

 

Essa universalidade das idéias e dos valores é abstrata porque na 

realidade concreta o que há são classes particulares com interesses 

divergentes, e a ideologia de uma ‘sociedade harmoniosa e una’ oculta 

uma divisão de classes. Portanto, a universalização e a abstração 

supõem uma lacuna ou o ocultamento de alguma coisa que não pode 

ser explicitada sob pena de desmascaramento da ideologia. Isto é, sob 

o aparecer da ideologia existe uma realidade concreta que precisa ser 

descoberta pela gênese do processo, ou seja, pela verificação de como 

a realidade foi produzida. 

 

Em uma sociedade plural são muitos os aparelhos ideológicos que mascaram a 

realidade, a fim de manter a sociedade harmoniosa. Nesta esteira, Althusser não se aterá 

as ideologias particulares da igreja, da policia, da cultura, mas a uma ideologia geral, 

que seria “a abstração dos elementos comuns de qualquer ideologia concreta, a fixação 

teórica do mecanismo geral de qualquer ideologia” (ALTHUSSER, 1974. p. 12). 

Ao tentar explicar sua concepção de ideologia geral, ele concebe três hipóteses: 

por meio da primeira hipótese “a ideologia representa a relação imaginária de 

indivíduos com suas reais condições de existência” (Ibid., p. 80). Assim, os seres 

humanos conceberiam formas simbólicas de representação de si, supondo um 

distanciamento da realidade. Logo, esse distanciamento poderia ser “a causa para a 

transposição e para a deformação imaginária das condições de existência reais do 

homem” (Ibid., p. 80). Na segunda hipótese “a ideologia tem uma existência porque 

existe sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas” (Ibid., p. 81). Desse 

modo, a ideologia sairia do nível das ideias e se concretizaria por meio das ações dos 

seres humanos, conquanto, isto somente aconteceria, por meio de “um aparelho 

ideológico material que prescreve práticas materiais governadas por um ritual material, 

práticas que existem nas ações materiais de um sujeito” (McLENNAN, 1983. p. 125). A 

terceira hipótese, conjectura que a “ideologia interpela indivíduos como sujeitos” 

(ALTHUSSER, op. cit., p. 81). Este processo se efetuaria “no momento em que o 

sujeito se insere a si mesmo e a suas ações, em práticas reguladas pelos aparelhos 

ideológicos” (BRANDÃO, H., 1993. p. 23). De posse destes pressupostos 

Althusserianos, Pêcheux fará uma crítica ao “recolocar a existência da interpretação e, 

portanto, da possibilidade do equívoco, [sendo este o caminho] para fugir dessa 

homogeneização derivada das posições radicais do althusserianismo” (GREGOLIN, 

1997. p. 187). 



49 

 

 

Para Pêcheux seria preciso evitar o ato totalitário da concepção de ideologia 

dominante e de empirismo prático que nega “o ato de interpretação no próprio momento 

em que ele aparece” (PÊCHEUX, 1990. p. 55). 

Ainda importante, neste trabalho, serão as considerações de Paul Ricoeur 

(1913-2005) filósofo francês sobre o fenômeno ideológico. Para ele o conceito de 

ideologia teria que ser analisado em três instâncias.  

A primeira seria a da função geral da ideologia. Ela consistiria em ser a mediadora 

a manter a relação de existência dos seres humanos com suas condições de existência e 

consigo mesmos. Esta função geral se caracterizaria por cinco características. A 

primeira característica seria a de mantenedora de um ato fundante. Assim, “a ideologia é 

função da distância que separa a memória social de um acontecimento que, no entanto, 

trata-se de repetir [a fim de] perpetuar a energia inicial para além do período de 

efervescência” (RICOEUR, 1977. p. 68). Para ele, isto se daria devido a “necessidade, 

para um grupo social, de conferir-se uma imagem de si mesmo, de representar-se, no 

sentido teatral do termo, de representar e encenar” (Ibid., p. 68).  

A segunda característica seria o dinamismo e a motivação. A ideologia incitaria e 

justificaria a práxis social. Assim, o grupo social que coloca em prática seu modo de ver 

e ser no mundo, confere a si a razão de ser o que é. (BRANDÃO, H., 1993; RICOEUR, 

1977). 

 O Terceiro traço seria o de a ideologia ser simplificadora e esquemática. Esta 

característica teria como função assegurar a existência da justificação da ideologia. 

Segundo Brandão, H. (op. cit., p. 25) “visando à eficácia social de suas idéias, ela é 

nacionalizadora e sua forma de expressão preferencial são as máximas, slogans e 

formas lapidares onde a retórica está sempre presente”. É desta característica uma das 

intersecções da ideologia com nosso corpus quando do uso, pela propaganda 

governamental e, também, nos discurso dos agentes públicos, do slogam Estado Novo. 

A quarta característica diria respeito a sua não-transparência. Segundo Ricoeur 

(op. cit., p. 70), “ela opera atrás de nós, mais do que a possuímos como um tema diante 

de nossos olhos. É a partir dela que pensamos mais do que podemos pensar sobre ela”. 

Nesse entendimento a ideologia é dissimulação, fingimento, distorção e opacidade. 

 A quinta característica seria sua incapacidade de tolerar àquilo que não refletiria 

sua imagem. Numa inextrincável ligação com a sincronia em repulsa a qualquer ato 

diacrônico que ensejasse mudança.  

Nesse entendimento, “a ideologia é conservação e resistência às modificações. O 



50 

 

 

novo põem em perigo as bases estabelecidas pela ideologia (...) [Isto], “pode levar ao 

enclausuramento ideológico e até mesmo à cegueira ideológica” (RICOEUR., op. cit., p. 

71). 

A segunda função da ideologia, segundo Ricouer (1977), seria a de função de 

dominação. Esta função está diretamente ligada ao corpus analisado nesta dissertação, 

qual seja a de ideologia de poder subjacente ao signo (Cine-Teatro Cuiabá). Assim, “o 

conceito de ideologia está ligado aos aspectos hierárquicos da organização social cujo 

sistema de autoridade interpreta e justifica” (BRANDÃO, H., 1993. p. 25). Neste 

diapasão, haveria a necessidade, de o governo fazer crer ao povo, da emersão de um 

Estado Novo por meio de suas obras e ações e discursos. Esta creditacão de 

competência, conferiria à Getúlio Vargas a autoridade para fazer ou deixar de fazer 

aquilo que bem lhe aprouvesse, pois, o faria em nome do bem geral da Nação! Assim, 

“toda autoridade procura, segundo seus sistemas políticos, legitimar-se, e para tal é 

necessário que haja correlativamente uma crença por partes dos indivíduos nessa 

legitimidade” (Ibid., p. 25). 

A terceira função seria a função de deformação. Esta terceira função vem 

carregada de mais tintas marxistas, para qual a religião é a representação da ideologia 

por excelência. Assim, essa instância se configuraria sobre as duas anteriores, pois de 

acordo com Ricoeur (1977. p. 75) “a ideologia é um fenômeno insuperável da existência 

social, na media em que a realidade social sempre possui uma constituição simbólica e 

comporta uma interpretação, em imagens e representações, do próprio corpo social”. 

Temos assim, uma gama de pensadores que trabalharam a ideologia por um viés 

mais marxista, entendendo o fenômeno ideológico como um discurso ideológico que 

leva ao desvirtuamento da realidade sócio histórica, com o ideal de legitimação do 

poder da classe dominante. Por outro lado, temos teóricos que possuem uma visão mais 

ampliada do que seja ideologia, tida como uma concepção de mundo, de uma sociedade 

em um tempo e espaço definidos.  

Essa posição quanto à ideologia propiciaria, segundo  (BRANDÃO, H., op. cit., 

p. 27), “uma compreensão dos fenômenos, linguagem e ideologia, como noções 

estreitamente vinculadas e mutuamente necessárias, uma vez que a primeira é uma das 

instâncias mais significativas em que a segunda se materializa”. Logo, entendido que a 

ideologia se concretiza em todos os fenômenos de linguagem podemos dessumir que, 

“não há um discurso ideológico, mas todos os discursos o são” (Ibid., p. 27, grifo 

nosso). 
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Apresentadas estas diferenciações entre essas formas de se conceber a ideologia, 

entendemos que elas não se excluem. Possuem pontos divergentes e convergentes. Os 

pontos divergentes, já apontamos, os convergentes elucidaremos agora. Como ponto de 

intersecção entre as concepções de Marx, Althusser e de Ricoeur, temos que a ideologia 

“operando atrás de nós, é a partir dela que pensamos e agimos sem, muitas vezes, 

trazê-la ao nível de consciência. Ela (...) pode ser produzida intencionalmente. É nesse 

ponto que as duas concepções de ideologia se cruzam” (BRANDÃO, 1993. p. 27). 

Desse modo, esse ponto de contato da produção intencional da ideologia, pode 

ser materializado em um discurso político, propagandístico, artístico, etc., onde a 

realidade passar a ser a representação da realidade por meio do discurso da classe 

dominante. Entretanto, esse discurso pode sofrer modificações refratárias (Pêcheux) 

passando pelo “discurso interior” (Bakhtin) dos seres humanos. Assim, o fenômeno da 

linguagem passar a ser também um fenômeno semiótico. 

Verificamos que para Althusser a ideologia consistirá em uma relação imaginária, 

objetivada na práxis, que reproduz as relações de produção em voga em determinado 

momento sócio histórico. Para a consecução ideológica eram fundamentais os aparelhos 

ideológicos do Estado. Partindo da Althusser, esta concepção de ideologia foi 

modificada pela AD3, ganhando novos contornos, passando a significar algo 

constitutivo do sujeito e dos sentidos. Nesta linha, Orlandi (2007. p. 48), nos é 

esclarecedora: 

 

A ideologia [...] não é vista como conjunto de representações, como 

visão de mundo ou como ocultação da realidade. Não há, alias, 

realidade sem ideologia. Enquanto prática significante, a ideologia 

aparece como efeito da relação necessário do sujeito com a língua e 

com a história para que haja sentido. E como não há uma relação 

termo-a-termo entre linguagem/mundo/pensamento essa relação 

torna-se possível porque a ideologia intervém com seu modo de 

funcionamento imaginário. São assim as imagens que permitem que as 

palavras ‘colem’ com as coisas. 

 

Por fim, a Análise de Discurso se interessa, também, pelo exterior linguístico, na 

tentativa de compreender como no linguístico se inscreve os aspectos do contexto sócio 

históricos de produção, que possibilitam a concepção de enunciados que dão 

sustentação as formações discursivas imbricadas com a ideologia. Neste entendimento, 

interessamo-nos pelas formações discursivo-ideológicas que são atravessadas pelo 

poder e que puderam nos sustentar no processo de análise o signo/símbolo Cine-Teatro 

Cuiabá. 
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CAPÍTULO II - O CINE-TEATRO CUIABÁ: UMA ALEGORIA À MUSA CLIO 

 

 

Neste capítulo discorreremos sobre a edificação do Cine-Teatro Cuiabá como uma 

das “Obras Oficiais” construídas na cidade que poderia perder o status de capital do 

Estado para Campo Grande, então cidade próspera do sul do Mato Grosso. Essa 

edificação se deu no contexto político de interiorização do Brasil para ocupação dos 

“espaços vazios”; de centralização do poder em detrimento das oligarquias regionais; do 

nacionalismo e de mudança de paradigma em relação à cultura que passou a ser 

compreendida como veículo de propaganda das ações governamentais e espaço de 

contato entre a população e a ideologia do Estado Novo.   

Essa política de ocupação dos “espaços vazios”, por meio da “Marcha para o 

Oeste”, foi empreendida pelo Governo Federal dos anos 1930, consubstanciada em 

Mato Grosso pelo então Interventor Federal Júlio Strübing Müller. Favoreceram a 

construção do Cine-Teatro Cuiabá, para além da conjunção de fatores supracitados, há 

possibilidade de Cuiabá perder o status de capital para Campo Grande. 

Para descortinarmos a história do Cine-Teatro Cuiabá, necessário se faz, mesmo 

que preliminarmente, recuarmos um pouco mais no tempo, a fim de entendermos como 

se deram os primeiros passos da sétima arte em Mato Grosso. 

Ao iniciarmos nosso percurso de pesquisa sobre a história do cinema 

mato-grossense, e, em especial do Cine Teatro, nos deparamos com a Sociedade 

Dramática Amor à Arte que “(...) foi instalada a 23 de maio de 1877. (...) O primeiro 

espetáculo dessa Sociedade realizou-se no dia 1 de julho seguinte, levando à cena as 

comédias A Torre [em Concurso], e O Novo Otelo” (MENDONÇA, 1975. p. 33). À 

entrada, segundo Alencastro (1996. p.22) encontrava-se “Minerva e a legenda – 

Ridendo castigat mores
2
. De tudo isso nada resta – Sic transit glória mundi

3
”.  

 

 

 

                                                 
2
 Com o riso se castigam os costumes. 

3
 Assim passa a glória do mundo. 
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Segundo Dorilêo (1981. p.32): 

 

A Sociedade Amor à Arte constituía-se no ponto de encontro da 

sociedade cuiabana. O Cinema ao ar livre, com chão batido, tinha no 

filme mudo a atração comovente, desde 1912, quando o estado era 

governado por Joaquim Augusto da Costa Marques. As bandas 

militares eram convocadas e enfeitavam musicalmente as sessões; já 

na década de 20 organizou-se uma orquestra com participação ativa de 

Zulmira Canavarros. Estávamos na época em que famosos 

compositores como Saint-Saëns, Ildebrando Pizzeti e Erik Sati 

escreviam partituras especiais para o cinema sem som. 

 

Luiz Carlos de Oliveira Borges (1995. p.26), em Memória e Mito do Cinema em 

Mato Grosso, nos revela que a notícia da invenção do cinema só chegou às terras 

mato-grossenses em 1896, citando matéria do Jornal O Republicano, de 17 de setembro 

de 1896, fac-símili: exibição do kinetographo de Edson na cidade de Lisboa, quarta 

cidade do mundo a assistir a apresentação de fotografias animadas em tamanho 

natural. Ainda segundo Borges (1995), depreende-se que em Mato Grosso não se havia 

noticiado, até a data supracitada, que em terras brasileiras, mais especificamente no Rio 

de Janeiro desde 08 de julho de 1896, a exibição cinematográfica já era fato consumado. 

Após o desaparecimento do teatro da Sociedade Dramática de Amor à Arte, 

 

construíram ali um barracão de zinco que servia para Cinema e bailes 

elegantes, como os dados nos tempos do primeiro governador do Dr. 

Mario Corrêa da Costa. No barracão funcionou o Cine Parisien, de 

Manuel Bodsteim, depois passou a ter o nome de Cine Teatro 

República, da Empresa Ernesto Bonamico, que inaugurou no dia 30 de 

março de 1933 os aparelhos falantes” (MENDONÇA, 1975. p. 33). 

 

Por esta descrição do antigo cinema, verificamos que a estrutura do espaço era 

rústica e: 

A montagem-ambiente assemelhava-se à estrutura de um circo, com 

camarotes, cadeiras e poleiros, com camarote especial para a família 

governamental e para outras patentes, como o Delegado de Polícia. 

Instalou-se ali um bar, o Bar Moderno de Olinto Neves, o 

popularíssimo Bugre. Focou de 1920 a 22, quando se transferiu para a 

Praça da República. O Bar tinha prefixo musical organizado por 

Honório Simaringo. Em 1930, o porteiro era Paulinão, protético que 

trabalhava com o dentista Filinto Ribeiro. Quando a garotada 

descobriu seu medo de rãs, a invasão da portaria era preparada, e invés 

de colocar-lhe nas mãos o ingresso, depositava uma rã, 

provocando-lhe pulos histéricos (DORILÊO, 1981. p. 33). 
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Nas primeiras décadas do século XX, tínhamos como estrela, “Pola Negri (...) a 

ninfa do cinema mudo, estimulando arrebatamento da plateia comovida com suas 

conquistas amorosas e desventuras imerecidas” (Ibid., p.33). Após o período das 

exibições do Cinema Mudo, Cuiabá entra no circuito das cidades que receberiam o tão 

propalado cinema falado, como acontecimento importante para a sociedade cuiabana. O 

dia da apresentação, do primeiro filme falado, trouxe grande expectativa, como atesta 

Dorilêo (1981, p.34): 

 

Chegou o grande dia, toda a cidade viu-se elevada; o primeiro “filme 

falado” seria rodado. Em 21 de abril de 1933, Cuiabá assistiu a 

“Marrocos”, com Gary Cooper, Adolph Menjou, Marlene Dietrich e 

Eve Southern. Ouviam-se vozes dos personagens e ruídos 

sincronizados: - Ana Kerenina, com Greta Garbo e John Gilbert; - 

Moby-Dick, com John Barrimore; - Doce com Mel, com Nancy 

Carrol; - Ressurreição, com Lupe Velez e Gilbert Roland. Nova Era! 

 

 Assim, com a chegada do cinema falado à Cuiabá, este trazia algo de simbólico 

capaz de elevar o moral de toda a cidade. As inovações cinematográficas, chegadas a 

capital, propiciariam uma sensação de pertencimento às novas tecnologias; de se 

projetar no mundo como cidade em movimento, progressista! 

Além do Cine Parisien, tivemos em Cuiabá, segundo Aníbal Alencastro (1996), os 

seguintes cinemas: O Cine Dorsa; O Cine Orion; O Cine Cidade Verde; O Cine São 

Luiz; O Cine Bandeirantes; O Cine Tropical; O Cine Bela;  O Cinema dos Padres 

Salesianos;  O Cine Super Luxo; O Cine Popular; Cine Boróro; O Cine Serra; O Cine 

Motosblin; Cine Predileto e o Cine X-9.Todos estes cinemas funcionaram, em algum 

momento em Cuiabá, ora sobrepostos, ora surgindo com o ocaso do outro.  

O Cine-Teatro Cuiabá, também foi um destes, mas sobrevive até dos dias atuais. 

Devido às peculiaridades que o cercam, merece um olhar mais acurado. Sua edificação, 

em meio ao Governo Vargas, com projetos de nação centrados no Estado Forte, em um 

“universo ideológico caracterizado pelo nacionalismo, pelo autoritarismo, pelo 

intervencionismo” (RODRIGUES, L., 2004. p.517), nos revela à apropriação da cultura, 

e em especial, do cinema, como veículo de difusão da ideologia Varguista. 

A política de Getúlio Vargas, para a construção de um Estado Novo, teve como 

uma de suas práticas “desbravar, uma parte o Brasil, até então desconhecida e isolada 

do contexto nacional, e realizar obras de infraestrutura para permitir sua ocupação por 

colonos e integrar economicamente o Centro-Oeste ao restante do País” (MENDES, 

2006. p. 157). 
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Além disso, fazia parte dos projetos ideológicos do governo a: 

 

reestruturação política voltado para a reafirmação do poder do Estado 

e para a nacionalização da política tendo em vista o esvaziamento do 

regionalismo e a desarticulação dos instrumentos do poder 

oligárquico. Desmontar as bases do poder de decisão dos grandes 

Estados significaria paralelamente remanejar os recursos de poder à 

disposição dos diferentes setores dominantes, reequilibrando o peso 

político das diferentes facções oligárquicas regionais, reduzindo a 

influência dos setores hegemônicos tradicionais, representados pelos 

interesses cafeeiros dos grandes Estados produtores, notadamente a 

burguesia cafeeira paulista (DINIZ, 2004. p.93). 

 

Urgia que o presidente tomasse medidas efetivas para que sua política fosse posta 

em prática. A propaganda ideológica seria uma das ferramentas que cooptariam a 

população para trabalhar em seu favor. Afinal, “a propaganda ideológica vende idéias, 

[assim], as mensagens [do governo] apresentariam uma versão da realidade [a fim de] 

transformá-la em sua estrutura econômica, regime político [e] sistema cultural” 

(ARANHA; MARTINS, 1989. p. 90). Logo, dentre outros meios de comunicação, o 

cinema passou a ser especialmente utilizado tanto para entreter, mas, especialmente, 

para cooptar a população à ideologia do Governo Vargas e divulgar suas obras 

modernizantes.   

Esta afirmação se reveste de verdade quando observamos o discurso do próprio 

presidente Getúlio Vargas em sua fala sobre o cinema. Para Vargas (1938. p. 188-9): 

 

O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as nossas 

populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, 

acrescentando a confiança nos destinos da Pátria. (...) Associando ao 

cinema o rádio e o culto racional dos desportos, completará o Governo 

um sistema articulado de educação mental, moral e higiênica (...).  

 

Então, o cinema passou a retratar o Brasil sob a ótica governista, com a filosofia 

de fazer bom cinema nacional, que à época, deveria mostrar “nosso progresso, as 

obras de engenharia moderna, nosso brancos bonitos, nossa natureza.” (Revista 

Cinearte. In. MOREIRA, 2000. p. 31). Isto revela toda a carga ideológica impregnada 

nos filmes, haja vista, haver “sempre uma seleção prévia de aspectos da realidade que 

vão ser apresentados e uma interpretação dessa realidade a partir do ponto de vista” que 

servirá aos interesses getulistas (ARANHA; MARTINS, 1989. p. 90, grifo do autor), 

portanto, o discurso passou a enaltecer os programas oficias de Vargas, dentre eles a 

“Marcha para o Oeste”.  
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Foi com a “Marcha para o Oeste”, por meio de seu programa oficial de 

interiorização a cargo da Fundação Brasil Central, “que a obra civilizadora do Estado 

Novo ganhará contornos mais definidos” (LENHARO, 1985. p. 72). Percebemos que “a 

conquista do oeste significava para o regime a integração territorial como substrato 

simbólico da união de todos os brasileiros. A ocupação dos espaços ditos vazios 

significava (...) fixar o homem na terra (...) de acordo com a orientação política vigente” 

(Ibid., p. 18). Logo, “o curso dessa empreitada era dirigido à sociedade brasileira como 

um todo, a apontar a factibilidade da “Marcha para o Oeste”, a incentivar o 

convencimento e o entusiasmo pela magnitude do acontecimento” (Ibid., p. 72). 

Nesta esteira, podemos afirmar que: 

 

(...) nenhum outro recurso de propaganda tornou-se tão rico quanto 

esse esforço de “desbravamento e colonização”, traduzido na abertura 

de estradas, instalação de colonos, contato e integração pacífica de 

comunidades indígenas, instalação de pequenas escolas rurais e 

pequenos hospitais para o atendimento da população rural – um 

esforço máximo de ação e propaganda para que o país se sentisse 

marchando em conjunto, sob a batuta de um Estado que civiliza e 

protege empenhado na consolidação da nação e da criação do novo 

homem brasileiro (LENHARO, 1985. p. 72-3). 
 

Nesse processo de construção de um Estado Novo, Vargas e seus ideólogos 

trabalharam “a personalização do poder a imagem (meio real meio mítica) da soberania 

do Estado sobre o conjunto da sociedade e a necessidade da participação das massas 

populares” (GOMES, 2004. p.13). Essa “propaganda ideológica elabora as idéias de 

forma a adaptá-las às condições de entendimento de seus receptores, criando a 

impressão de que atendem a seus interesses” (ARANHA; MARTINS, 1989. p.90). 

Sabia-se que “fortalecendo o estado e sua função de direção econômica, fariam dele o 

elemento regulador da produção e do consumo, e limitador do regionalismo e do 

privatismo que abafam a verdadeira organização nacional” (CAMARGO, 2004. p. 139). 

Para a consecução desta ideologia, “as técnicas usadas são a universalização dos 

interesses de um pequeno grupo; a ocultação dos efeitos da exploração; e achar o bode 

expiatório em fatores externos; fatos e pessoas do passado [coronéis da República 

Velha]” (ARANHA; MARTINS, op. cit., p. 90). Essa realidade ficcional, elaborada 

pela ideologia Varguista, foi amplamente retratada em filmes financiados pelo governo 

e exibidos nos cinemas e, em especial, no Cine-Teatro Cuiabá. A ditadura se mostrou 

eficaz na medida em que “ofereceu condições par o exercício de um ‘poder arbitrário’ 
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que facilitava a consolidação de um ‘poder pessoal’, compartilhado (...) – basicamente 

[com] o grupo tenentista que lidera o desenvolvimento militar da revolução” (GOMES, 

op. cit., p.13). 

Nesse período, o Estado de Mato Grosso sofria, em sua política, grande 

influência das elites locais que tinham nas usinas do açúcar, quase todas localizadas ao 

longo do Rio Cuiabá, surgidas “no momento em que a abolição da escravidão rompia os 

antigos laços de dominação sobre a mão-de-obra” (KERCHE, 2000. p. 48), o respaldo 

financeiro aos mandos e desmandos dos coronéis usineiros. 

Esses usineiros mantinham um grande número de trabalhadores em situações 

comparáveis ao da escravidão, não lhes permitindo a saída das fazendas usineiras antes 

da quitação dos débitos adquiridos em suas instalações de suprimentos alimentares, 

comprados a altos preços, o que lhes causava o endividamento e sua impossibilidade de 

desvencilhar-se deste laço de subordinação e dominação. 

 Assim, as usinas se transformaram em principal aporte econômico e passaram a 

“representar a força de dominação e poder” (KERCHE, 2000. p. 48), dos coronéis 

usineiros. A aurora e o florescimento das usinas colocaram os usineiros como grandes 

atores na cena política econômica do Estado de Mato Grosso do final do século XIX até 

os primeiros trinta anos do XX, onde: 

 

os coronéis, impondo seu poder, exerciam domínio sobre as áreas que 

lhes pertenciam. As populações que aí viviam rendiam-lhes 

obediência e respeito, além de depender deles, om frequência, para 

garantir sua sobrevivência. Daí trabalharem para eles e por eles 

brigarem (Ibid., p. 50). 

 

Desse modo, a partir do final do século XIX, tivemos em Mato Grosso a 

repartição do poder entre duas oligarquias poderosas que se alternariam no mais alto 

posto do Estado de Mato Grosso. A elite do norte do Estado, representada pelos 

coronéis usineiros do açúcar e as elites do sul do Estado, representadas pelos grandes 

pecuaristas e comerciantes, que tinham principalmente, na erva mate e nos produtos da 

carne, suas principais mercadorias para a comercialização e aquisição de outros 

produtos, nacionais ou importados, que fossem revendidos em seus estabelecimentos 

comercias. 

A carne e seus subprodutos não só foram utilizados para o abastecimento das 

vilas e cidades que cresciam, mas a posteriori, como mercadorias que visavam à 

exportação, aumentando o poder econômico e político dos coronéis da região. A 
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erva-mate, também teve papel expressivo na consolidação das oligarquias do sul. 

Assim, “o primeiro exportador da erva-mate foi Tomas Laranjeira, que requereu ao 

governo imperial, em 1878, a primeira concessão de terras para desenvolver essa 

atividade extrativa” (Ibid., p. 56). A companhia Erva Mate Laranjeira cresceu na 

medida em que se avolumavam os créditos advindos do seu negócio, chegando a ter seis 

vezes mais renda que o próprio Estado de Mato Grosso. Seu crescimento e poder foram 

tão grandes que passaram a ter o “controle sobre as terras arrendadas, sobre os produtos 

colhidos e industrializados, sobre as estradas abertas pela própria empresa, sobre os rios 

e sobre as ferrovias por elas construídos” (Ibid., p.56). 

O tabuleiro estava armado. As oligarquias cresciam. Seu poder econômico 

aumentava na medida em que cresciam as exportações e vendas de seus produtos. O 

controle do Estado estava praticamente nas mãos destas elites, ficando o poder central 

suscetível, muitas vezes, no que tange ao Estado de Mato Grosso, aos caprichos dos 

coronéis. Estes eram, realmente, os mandatários mato-grossenses, que por meio de sua 

influência, poder econômico, prestígio social, poder político, de polícia, controle sobre a 

população pobre e os trabalhadores de suas usinas, participavam ativamente na eleição 

de si ou de seus correligionários e forçavam aprovação de leis que lhes beneficiassem, 

enfim, impondo sua vontade sobre tudo e todos. 

Getúlio Vargas ao ascender ao cargo de presidente do país, não almejava repartir 

seu poder com as oligarquias regionais adstritas à política da República Velha. Segundo 

Vargas, estas tinham em seus modus operandi: 

 

A troca recíproca de favores, que constitui o caciquismo, o monopólio 

das posições políticas; a permuta de ardilosos auxílios, que calafetam 

todas as frestas por onde pode passar um sôpro salutar de renovação – 

eis o regime vigorante, frondosamente, no Brasil” Vargas (1938. p. 

23). 

 

Necessitar-se-ia, para fazer frente aos poderes ainda fortes das oligarquias 

regionais que “insistiam na manutenção das prerrogativas de autonomia estadual e na 

limitação dos poderes da União” (GOMES, 2004. p. 26) e que outrora e com mais vigor 

se perpetuavam no “poder locais (...), bloqueando pelas “degolas”, a ascensão de 

quaisquer elementos de oposição” (Ibid., p. 17), que a figura do presidente representasse 

força, poder, firmeza e segurança para o povo, e que, para isto, dentre outras coisas, o 

príncipe tivesse uma égide forte, neste momento, representada pelas forças tenentistas 

que lhe garantiriam no poder em uma “orientação claramente centralizadora, de reforço 
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dos poderes intervencionistas da União, inclusive na área social e econômica” (Ibid., p. 

26). 

Nesse cenário político, social e econômico, necessitar-se-ia, para se implantar a 

nova política de Vargas, tomar medidas severas que desmantelassem os poderes 

oligárquicos e os desmandos cometidos pelos coronéis no Mato Grosso, mas também 

nos demais estados brasileiros. “O quadro social (...) [era de]: analfabetismo, baixo 

nível educacional, subemprego, marginalidade urbana, precárias condições de saúde” 

(CAMARGO, 2004. p. 124-5). De acordo com Diniz (2004. p. 82): 

 

A persistência desta máquina político-administrativa, excessivamente 

vulnerável ao poder das elites econômicas tradicionais, tornou-se 

incompatível com as mudanças em curso na sociedade brasileira, em 

vias de superação do status de economia primário-exportadora. Dessa 

forma, a destruição dos instrumentos de poder comprometidos com a 

antiga ordem impôs-se como condição da afirmação dos interesses 

que se diferenciavam, a partir do processo de diversificação da 

economia. 

 

Nas palavras de Vargas, era “chegado o momento de encararmos com 

serenidade, agudez e patriotismo estes e outros problemas vitais da nacionalidade”. 

(Vargas, 1938. p. 36). Assim, minar os poder dos coronéis não seria tarefa fácil. Urgia 

que o governo federal tomasse medidas práticas que pudessem iniciar um processo de 

substituição das oligarquias regionais por um poder central, coadunando à figura do 

próprio presidente o poder da Nação. Assim, segundo Lenharo (1985. p.65): 

 

o Estado Novo armou, aos poucos, uma política dupla de ataque; à 

representatividade policial e militar somou-se a criação de dispositivos 

civilizadores. Após 1937, coronéis foram presos como bandoleiros e 

contraventores, ou acusados de “coiteiros” de grupos de bandidos 

mais o menos autônomos do poder latifundiário. 

 

Impunha-se, para a consecução do projeto de governo de Vargas, contar com o 

respaldo da população e para isso, seria necessário suscitar no cidadão brasileiro o 

nacionalismo muito mais do que o localismo, colonizando “espaços, corpos e mentes” 

(Ibid., p.59). Logo, imprimir no cidadão brasileiro o amor à pátria coadunava-se com a 

ideologia subjacente a política varguista, pois “as pessoas se identificavam 

emocionalmente com sua nação e podiam ser mobilizadas, com presteza, mesmo sendo 

exploradas politicamente” (KERCHE, 2000. p. 76). Assim: 
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O Estado, para alcançar o cidadão na sua vida cotidiana (desde 

carteiros, policiais, professores, e, em muitos países, empregados de 

estradas de ferro), precisava do patriotismo deles. Numa época cada 

vez mais democrática não se podia confiar mais na submissão 

espontânea. Era preciso, de algum modo, vincular os cidadãos ao 

Estado (Ibid., p.76). 

 

Desse modo, para vincular o cidadão ao Estado, seria necessário ter como 

representantes nos estados federados homens de confiança do próprio Presidente, a fim 

de que, sua política, fosse efetivamente posta em prática. Ficaram a cargo, portanto, dos 

Interventores Federais, a tarefa de executar a política getulista e sua “Marcha para o 

Oeste”, o que “convergia com as diretrizes intervencionistas e centralizadoras do 

tenentismo” (GOMES, 2004. p.32). 

Tomadas estas decisões e, colocadas em prática, podemos dessumir que o 

declínio das oligarquias regionais, especialmente as mato-grossense, se deram em meio 

a essa mudança da conjuntura política nacional advinda com a ascensão ao poder de 

Getúlio Dorneles Vargas. Segundo Lenharo (1985. p. 61): 

 

o oeste, alvo da “Marcha”, região de importância fronteiriça e espaço 

preparatório para o acesso à Amazônia, será palco de sucessivas e 

contraditórias intervenções do governo central: o oeste permite-nos 

apreciar um sinuoso andamento da política colonizadora do Estado 

Novo. Já em 1931 o interventor federal em Mato Grosso desfechou 

uma companha contra a super-exploração do trabalho dos usineiros, 

que viram suas propriedades invadidas por forças militares e foram 

humilhados a serem amarrados aos troncos nos quais costumavam 

castigas seus trabalhadores mais renitentes. 

 

Logo, a “Marcha para o Oeste” e a consequente edificação de Obras Oficias em 

Mato Grosso, dentre elas o Cine-Teatro Cuiabá, são basilares neste processo de 

afirmação da ideologia Varguista “centrada no Estado Forte em um universo ideológico 

caracterizado pelo nacionalismo, pelo autoritarismo, pelo intervencionismo” 

(RODRIGUES, L., 2004. p. 518). Portanto, o Cine-Teatro Cuiabá representará um 

espaço de poder onde poderá:  

 

ser ressaltado um aspecto explorado pela ideologia oficial, qual seja, o 

papel do fortalecimento do Executivo como condição de restaurar a 

autoridade nacional e garantir o poder de Estado contra a ação 

desagregadora do privatismo e do localismo tendências típicas da 

política brasileira antes de 1930 (DINIZ, 2004. p. 80). 
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Desta forma, Mato Grosso, e, especialmente, Cuiabá, foram parte desse processo 

de mudança nos rumos da política nacional.  

Nesse momento, Cuiabá, como capital do Estado de Mato Grosso, era uma 

cidade relativamente pequena, comparada a outras capitais. Necessitava, dentre outras 

urgências, ter infraestrutura mínima que lhe garantisse o título de capital do estado e não 

fosse sobrepujada por Campo Grande. 

Segundo João Moreira de Barros
4
 do Instituto Histórico em Geográfico de Mato 

Grosso (IHGMT), em 1940 a população de Mato Grosso era de 432.265 habitantes e a 

de Cuiabá de 54.394 habitantes. Já em 1960, transcorridos o interregno da Era Vargas, 

Cuiabá contava com 62.726 habitantes e o Estado com 910.262 habitantes. Quanto aos 

dados orçamentários em 1937 a receita do Estado era de Cr$ 10.420.000$000 (Dez mil 

quatrocentos e vinte contos de reis). Em 1940 já subira para Cr$ 17.470.000$000 

(Dezessete mil e quatrocentos e setenta contos de reis). Em 1950 a receita era de Cr$ 

56.836.000,00 (Cinquenta e seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil cruzeiros) e, em 

1960, era C$ 1.232.270.357,50 (Um bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, duzentos e 

setenta mil, trezentos e cinquenta e sete cruzeiros e cinquenta centavos). Todo este 

ascendente orçamentário se daria em função do redirecionamento político a partir do 

Estado Novo.  

Tivemos nesse período, a implantação de colônias agrícolas com o incentivo à 

agricultura e pecuária; instalações de frigoríficos; incremento na indústria madeireira; 

crescimento do comércio nas cidades; implantação de indústrias; daí a receita ter 

subido. Era a colheita dos frutos da Marcha para o Oeste. 

Observamos que, a partir da “Marcha para o Oeste” e a concreção das Obras 

Oficiais “Cuiabá, deixou de ser o fim de linha e passou a ser o portal da Amazônia: o 

principal pólo de apoio da ocupação da Amazônia Meridional brasileira” Lemos, J 

(apud MATOS, 2009. p 16). Ainda, Carlos Rosa (apud Matos, 2009. p. 30) é 

esclarecedor sobre este período em Cuiabá: 

 

Sua urbanização, condicionada a um isolamento menos desejado que 

imposto, foi lenta mais (sic) crescente na Colônia, no Império e na 

República Velha. A partir, porém, da “marcha para o Oeste” da quadra 

                                                 
4
 Em discurso na Casa da Cultura em Cuiabá, no primeiro Encontro de História Local 

promovido pelo Departamento de Cultura e Turismo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura a 05 

de Agosto de 1980. Disponível no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR da 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. 
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estadonovista, passou a representar taxas de urbanização superiores às 

do Estado, da Região e do País: 42% em 1940; 48,6% em 1950; 

87,7% em 1970. 
 

Acreditava-se que as construções das obras modernizantes dotariam Cuiabá de 

“estrutura necessária para continuar sendo capital de Mato Grosso, pois nessa época 

existia uma movimentação política que pretendia levar a sede da capital do estado para 

a cidade de Campo Grande.” (MENDES, 2006. p. 78). Assim, “Júlio Müller e João 

Ponce de Arruda para afastarem aquela pretensão dos sulistas, investiram corajosamente 

em Cuiabá (...) em várias obras de vulto”. (BARROS, 1980 p. 26)  

Assim, em 1939 iniciaram-se as obras oficiais de Getúlio Vargas em Mato 

Grosso, que dotariam Cuiabá de infraestrutura de cidade moderna, lhe garantindo 

condições de crescimento bem como de permanência como capital do Estado. Vejamos 

esta matéria do jornal O Estado de Mato Grosso, em 27 de agosto de 1939:  

 
Fala ao “O Estado de Mato Grosso” o Eng. Cassio Veiga de Sá, Chefe 

das obras da firma Coimbra Buêno & Cia. nesta Capital. Os prédios 

da residência do Governador e do Centro de Saúde serão entregues, 

respectivamente, em Setembro e Dezembro dêste ano (...) OS 

PRÉDIOS QUE FICARAM PRONTOS EM PRIMEIRO LUGAR - O 

dr. póde informar-nos qual o prédio que será entregue em primeiro 

lugar? - O prédio cujos serviços estão mais adeantados é o da 

Residência Governamental. 

 

Depreendemos que a primeira Obra Oficial a ser construída foi a Residência dos 

Governadores, hoje FAPEMAT. Iniciada sua construção em 1939, teve sua conclusão 

em 1941. Localizada à Avenida Barão de Melgaço, centro de Cuiabá, esta obra 

abrigaria a residência dos chefes do poder executivo por muito tempo em nosso estado. 

Seu primeiro morador foi o então governador (interventor federal) de Estado de Mato 

Grosso Sr. Júlio Müller, sendo o último governador a tê-la como residência oficial o Sr. 

Júlio Campos, em 1986. Obra importante, pois, além de ser a residência do Governador 

e seus familiares foi palco de muitas decisões políticas que nortearam os rumos do 

Estado.  Assim, “depois desse ‘planejamento’ da cidade realizado através (sic) das 

‘Obras Oficiais’, a cidade já estava pronta para receber migrantes e não corria o risco de 

perder o título de capital do Estado (MATOS, 2009. p. 16)”. Segundo Barros (1980. p. 

32) “Aquela administração de 1937-1945 do saudoso Júlio Müller fez Cuiabá se 

apresentar como uma cidade que já pudesse ostentar a condição de capital”. 

O Cine-Teatro Cuiabá, como uma das obras oficiais, começou a ser construído 
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em um terreno situado à Avenida Getúlio Vargas constando de 29 metros de frente por 

26 metros de lateral em declive. Seus “750 metros quadrados de área construída, 

[custaram] aos cofres naquele momento Cr$ 1.532.308,50, quase se igualando aos 

custos da Ponte sobre o Rio Cuiabá, que ficou em torno de Cr$ 1.844.250,50” 

(ALENCASTRO, 1996. p 53). Esta edificação teve suas obras iniciadas em 1941 sendo 

inaugurado em 23 de maio de 1942. Seria a terceira obra oficial a ser construída, 

portanto, logo após a Residência dos Governadores e O Grande Hotel (op. cit., 1996). 

Ainda sobre o Cine-Teatro Cuiabá, o Eng. Cassio Veiga de Sá, falou ao jornal O 

Estado de Mato Grosso em 27 de agosto de 1939: 

 

HOTEL E CINEMA - O Cinema já está também iniciado? - 

Terminadas as fundações do Hotel, iniciaremos as do Cinema, 

na próxima semana, creio. Mas, de acordo com o pensamento 

do Govêrno, o Hotel, sendo de mais necessidade, será 

concluído em primeiro lugar. (...). 
 

O Grande Hotel, hoje Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, com suas 

obras iniciadas em 1940 dotaria a capital de hospedagem com requintes para abrigar o 

presidente da República, pois, até então, Cuiabá não possuía um hotel com padrões para 

abrigar grandes nomes da política e cultura nacionais. Localizado à esquina da Rua 

Joaquim Murtinho com a Avenida Getúlio Vargas, abrigou artistas como Ângela Maria 

e até o presidente Getúlio Dorneles Vargas.  

Outra obra importante em se tratando das questões culturais, foi o Clube 

Feminino, hoje Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá, que teve suas obras 

iniciadas em 1941. Localizado à Avenida Barão de Melgaço, era um espaço destinado à 

elite Cuiabana. Cuiabá de outrora festejava nesse local os carnavais das marchinhas, 

momentos de descontrações e de permissões, onde se podia dançar e pular a alegria da 

festa de Momo. Nesse espaço, também, se realizavam festas de réveillon com troca de 

presentes entre amigos e parentes regados por champagne para celebrar o ano vindouro. 

Dentre as obras oficiais, além das já elencadas, destacamos, outrossim, a abertura 

da Avenida Getúlio Vargas; do Abrigo Bom Jesus; da Ponte Júlio Müller; do Quartel da 

16ª Companhia de Caçadores do Exército Nacional; da Secretaria Geral do Estado e do 

Tesouro Estadual; a primeira Estação de Tratamento de Água da Capital; do atual Liceu 

Cuiabano; do Centro de Saúde e do Hotel Termas Águas Quentes na Serra de São 

Vicente. 

Iniciadas as obras de construção do Cine-Teatro Cuiabá, começaram a campanha 
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midiática para dar nome ao futuro cinema-teatro, alimentando “novamente o sonho de 

ter um cinema na Cidade” (MATOS, 2009. p.18). Com isso, adstrito à construção do 

Cinema, instalava-se a publicidade e a notoriedade da importância da edificação. 

Vejamos o jornal O Estado de Mato Grosso, de 23 de setembro de 1940, que a indagava 

a população a respeito da identidade do futuro cinema: 

 

Que nomes dar-se ao Hotel e Cinema de Cuiabá? 

(...) Lança hoje, O ESTADO, uma enquêtte entre os seus leitores, afim 

de escolher um nome para o nosso majestoso Hotel. Aproveitando a 

ocasião, fazemos também um consulta aos leitores sobre o nome a dar 

ao Cinema, cuja obra caminha, igualmente, para sua fase final. 

 

Ainda, segundo o mesmo jornal, de 28 de julho de 1940, se noticia sobre os 

nomes que os leitores sugestionaram ao cinema em construção. Vejamos 

 
Que nome dar-se ao Hotel e Cinema de Cuiabá?  

A enquêtte lançada pelo O ESTADO consultando os seus leitores 

sobe o nome a ser dado aos magníficos Hotel e Cinema de Cuiabá, 

teve a melhor acolhida por parte dos que nos lêem, tendo sido 

inúmeros os votos trazidos à nossa redação. A votação será 

oportunamente apurada e o seu resultado comunicado ao Governo do 

Estado, afim de que este, se entender conveniente, a aproveite. Os 

votos enviados à redação do O ESTADO, até agora, lembram para o 

Hotel, entres outros, os nomes de Hotel Bandeirantes, 

Bandeirantes-Hotel, Grande Hotel, Palace Hotel, Mato Grosso Hotel, 

Grande Hotel de Mato Grosso, Hotel do Oéste, Grande Hotel do 

Oéste, Novo Hotel etc. e para o Cinema, Cine Teatro América, Cine 

Central, Cine Bandeirantes, Cine Tupi, Cinema-Cuiabá, Cine S. Luiz, 

Cine Coliseu, etc. Um dos nossos leitores, ocultando-se sob o 

pseudônimo de Dr. Sayonára, enviou o seu voto justificado, em verso, 

que pelo prazer de o publicarmos, ficou desde logo apurado. 

 

Então, por meio de enquete popular do Jornal O Estado de Mato Grosso, ficava 

escolhido o nome de Cine-Teatro Cuiabá para obra Varguista contanto, pois, com a 

anuência do interventor Federal, Sr. Júlio Müller.  Escolhido o nome, as obras 

continuam em curso o que culminaria com sua inauguração em: 

 

[23 de maio] 1942. [Assim] Júlio Strübing Müller inaugurava o Cine 

Teatro Cuiabá, ao lado do Grande Hotel e tantos outros prédios 

públicos, ao longo da Avenida Getúlio Vargas. Zulmira [Canavarros 

hoje eternizada em belíssimo monumento As Três Graças, como uma 

homenagem a mulher cuiabana] no palco do maior Cine Teatro do 

centro-oeste brasileiro, ensaia e dirige “Cala boca, Etelvina!”, 

comédia de Armando Gonzaga da Silva, inaugurando a casa de 

espetáculos, cujo concessionário, o primeiro, era Francisco Laraia 
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(DORILÊO, 1981. p. 35). 

 

Nestas palavras percebemos que a cuiabania acompanhava todo o processo de 

construção e inauguração do Cine-Teatro Cuiabá com apreço. Tratar-se-ia da volta do 

cinema à Cuiabá e, consequentemente, de um pouco de diversão para a população 

cuiabana. No desenrolar das obras, mesmo antes da entrega do prédio pronto, já se 

especulava quem seriam os administradores de tão importante bem cultural da cidade. 

Por meio de concorrência pública, procurava-se um arrendatário para o Cine 

Teatro. Candidataram-se os senhores Lázaro Papazian e o Francisco Laraya, sendo, este 

último, o vencedor. Vencida a concorrência, Laraya procurou adquirir os filmes tão 

sonhados pelo Cuiabano para ser exibido na tela do Cine-Tetro de Cuiabá, viajando para 

São Paulo e Rio de Janeiro, então os principais centros difusores do Cinema Nacional. 

Uma peculiaridade marcou essa concorrência. O arrendatário vencedor teria que se 

responsabilizar pela tela, pelos projetores e pelas cortinas. 

A inauguração no dia 23 de maio de 1942 se deu com a estreia nacional do filme: 

A Noiva veio como Encomenda com Betty Davis e James Cagney. Nessa época, as 

distribuidoras sempre lançavam um filme inédito quando da inauguração de algum 

cinema no Brasil, e assim foi feito em Cuiabá. Tão grande era o prestígio e os interesses 

administrativos pelo Cine-Teatro Cuiabá que na sessão inaugural contou-se com “a 

apresentação do chefe maior do Estado [de Mato Grosso], o eminente Dr. Júlio Strübing 

Müller, o idealizador e consultor da tão querida obra” (ALENCASTRO, 1996. p.54). 

Com uma gestão de onze anos à frente do Cine-Teatro Cuiabá, de 1942 a 1953, 

atravessados os governos de Júlio Müller ao de Fernando Correia da Costa, vindo a 

falecer em 1954. Em sua gestão, tivemos as exibições de inúmeros filmes
5
 nacionais e 

internacionais. 

A construção do cinema foi fator relevante, pois uniu, em um só espaço, a 

chamada elite cuiabana que frequentava o Clube Feminino e o Grande Hotel e o povão 

que só tinha a Praça Alencastro como espaço privilegiado de lazer. (op. cit., 1996). 

Segundo o mesmo autor, depois da demolição do Teatro Amor à Arte e do Cine 

Parisien, nos fins dos anos 30: 

 

                                                 
5
 Principais filmes exibidos: O Retrato de Dorian Grey; O Morro dos Ventos Uivantes; A Ponte de 

Waterloo; O Capitão Blood; A Voz do Carnaval – Cinema Nacional com Carmem Miranda e O Ébrio – 

Cinema Nacional. 
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 O Jardim Alencastro ficou sendo quase que a principal diversão da 

cidade, até a construção do Cine Teatro Cuiabá, e que após sua 

inauguração em 1942, o jardim passou a complementar o cinema, 

como se fosse à extensão da sua sala de espera (Ibid., p.58-9). 
 

A Praça Alencastro representava um momento de socialização entre a cuiabania, 

especialmente, antes e depois das sessões no Cine-Teatro. Eram momentos onde todos 

poderiam se olhar conversar, envolvendo a todos e todas, se tornando o principal ponto 

de encontro da moçada cuiabana. Segundo Doutor Cassio, o Jardim Alencastro foi o 

responsável por muitos casamentos, muitas promessas, esperanças e desilusões (op. cit., 

1996).  

Ainda sobre a inauguração do Cine-Teatro Cuiabá, importante se aperceber que o 

mesmo passou a ser o ponto de encontro do cuiabano. Espaço democrático onde a elite 

e as classes menos favorecidas repartiam o mesmo espaço sem diferenciação nem 

privilégios. Começado o filme todos assistiam no mesmo ambiente. Assim: 

 

Com a inauguração do cinema, todos, elite e “povão”, se encontravam 

durante as sessões. O Cine Teatro Cuiabá tornou-se, então, ponto de 

encontro da população cuiabana, como afirma Alencastro em seu 

depoimento: O Cinema foi o ponto de encontro do povo Cuiabano 

naquele momento, e relembra o fascínio da população com a 

inauguração: Quando o cinema foi inaugurado, o pessoal entrava de 

terno e gravata porque era muito bonito o cinema, era uma coisa 

deslumbrante [...] uma coisa que na época, maravilhou nosso povo 

(MATOS, 2009. p 18). 
 

Essa preocupação em “entrar de terno e gravata” nos revela-nos a importância 

atribuída ao cinema pela população. Sinal de respeito e deferência, a gravata era usada 

pelos homens em momentos importantes da vida social, como casamentos ou encontros 

com autoridades. Assim, revelava-se toda uma gama simbólica de prestígio a este 

espaço da sétima arte.  

Observamos que desde a construção do Cine-Teatro Cuiabá, a identificação maior 

da população cuiabana se deu como o cinema que, com entradas módicas, podiam ser 

objeto de aquisição do cidadão comum, enquanto o teatro continuava sendo procurado 

pela parcela favorecida economicamente devido aos seus custos serem mais elevados, 

os ingressos afugentavam grande parte da população. Havia, também, um problema de 

acústica que dificultava as apresentações teatrais. Ouve, porém, mesmo antes da 

inauguração do Cine-Teatro Cuiabá, a apresentação de peças teatrais, entre as quais, 

destacamos “Cala Boca Etelvina” de Ademar Gonzaga. 
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Este cinema possuía uma inovação arquitetônica e estrutural para a época, como 

Alencastro (1996. p. 52) nos confirma: 

 

Pela primeira vez em Cuiabá se via vão livres de cimento armado na 

cobertura. Eram as “sancas” ensanfonadas em frente à boca de sena, 

produzindo um visual fantástico, outro detalhe que muito 

impressionou foi um imenso balcão superior com acomodação para 

150 lugares, que somando com a parte de baixo completava 600 

lugares. 

 

Compunha, também, a edificação uma Sala de Chá, então modismo no Rio de 

Janeiro, onde, após as sessões, se transformava em espaço privilegiado de encontros e 

conversas entre seus frequentadores. Esse espaço não sobreviveu por muito tempo 

sendo, em 1949, substituído pelo Centro Artístico e Musical de Cuiabá e, a posteriori, 

encampado pela União Mato-grossense de Estudantes – UME. 

Outra inovação pertencente ao Cine-Teatro foi seu sistema de refrigeração. 

Cuiabá situada na famosa baixada cuiabana possui clima extremamente quente, para 

aplacar o calor: 

 

os engenheiros (..) projetaram um sistema de renovação de ar pela sala 

de espectadores sui-gêneris. Tratava-se de um complicado movimento 

de água, que circulavam através de serpentinas, que eram 

arremessadas em forma de vapor d’água através de filtros, 

refrigerando de certa forma os espectadores. Em épocas de muito 

calor eram adicionadas barras de gelos nos reservatórios de água. 

(ALENCASTRO, 1996. p. 55). 

 

 Esse cinema, inaugurado em plena década de 40, onde o controle principalmente 

à mulher pela família era extremamente rígido, para muitas, a noite era momento 

interdito, restando para a alegria das moças “de família”, as matinês que começavam às 

duas horas da tarde de domingo, o momento alto de entretenimento e lazer em Cuiabá. 

Nesta esteira bem observa Borges (1995. p.85) ao se referir ao contrato de arrendamento 

do Cine-Teatro Cuiabá, que “a única disposição contratual era a de manter 

semanalmente a ‘Sessão das Moças’”. Assim, ir às matinês, eram momentos únicos 

onde podiam ver e ser vistas; oportunidade de colocar seus melhores vestidos e desfilar 

até o cinema; trocar olhares furtivos com mocinhos que poderiam ser seus futuros 

maridos, enfim, espaço de sociabilidade; de encontro com a alteridade, com o novo; 

momento de descontração e alegria para seus frequentadores. 
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Fato peculiar dessas matinês eram as apresentações das séries
6
 que continuavam 

no domingo seguinte, criando, assim, uma espécie de vínculo com o espectador que 

teria de voltar na próxima sessão, para ver o desenrolar de sua história preferida.  

Em 1953 dar-se-ia a segunda concorrência pública para a administração do tão 

querido Cine-Teatro Cuiabá, saindo vencedores os senhores Natanael de Farias e Dr. 

Clóvis Corrêa Cardoso, proprietários da Cia. Imobiliária Cidade Verde. A Gestão da Cia 

Cidade Verde terminada no início dos anos 60. Nesse período, o Cine-Teatro Cuiabá 

passou a ser palco também de apresentações artísticas, marcadas com a presença de 

artistas como Ângela Maria e Jorge Goulart. Além das apresentações da Orquestra 

Cuiabana de Melodias, o cinema serviu de palco para a apresentação do programa de 

rádio Domingo Festivo na Cidade Verde, então ouvido por centenas de cuiabanos por 

meio da rádio A Voz D’Oeste e apresentado por Alves de Oliveira. “Nesta nova fase, o 

cinema passou por uma nova pintura, colocando-se um letreiro luminoso de néon, na 

cor verde e vermelha, na sua fachada” (ALENCASTRO, 2006. p. 63).  

Mesmo embelezado, passado por nova pintura, e com letreiros em néon, o que 

muito chamava atenção do cuiabano, ainda se assistia aos filmes
7

 lançados 

“nacionalmente a cerca de três a quatro anos atrás” (MATOS, 2009. p. 20). Uma 

peculiaridade desta gestão, foi a exibição do Filme Gilda com Rita Hayworth que 

tornar-se-ia, o primeiro filme exibido no Cine-Teatro com proibição para menores de 18 

anos. Terminada a Gestão da Cia Cidade Verde, saíram vencedores da terceira 

concorrência os senhores Francisco Calháo e Gabriel Martiniano de Araújo, então 

sócios nessa empreitada. 

Iniciava-se um período conturbado para a administração Cine-Teatro. Pouco 

tempo depois de ter começado a gestão pelos senhores Francisco Calháo e Gabriel 

Martiniano de Araúdo, morreu o Governador do Estado de Mato Grosso Senhor João 

Ponce de Arruda, vindo a assumir proeminente cargo o senhor Dr. Fernando Corrêa da 

Costa, então de partido político contrário ao dos arrendatários. Com dificuldades de 

diálogo com o governo e sofrendo um processo promovido por Natanael de Faias e 

                                                 
6
 Segundo Matos (2009. p. 19), foram apresentadas as séries: A Pantera Cor de Rosa; A Adaga de 

Salomão; Flash Gordon; Mandrake; Tarzan; Zorro; dentre outras. 

 
7
 Os principais filmes exibidos à época foram: A Pecadora; Hipócrita; E o Vento Levou; O 

Grande Motim; O Mercador de Ilusões; Os Brutos Também Amam; Sansão e Dalila; A Dupla do Barulho 

– Nacional; Nem Sansão nem Dalila- Nacional com Oscarito e Grande Otelo; O Cangaceiro; Sinhá Moça 

e o Caiçara. 
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Clóvis Cardoso, essa administração teve seu apagar das luzes dois anos depois de sua 

aurora, quando a Empresa Cinematográfica Cuiabana, administrada por Natael Nonato 

de Farias, Clóvis Cardoso, Cleto Campelo Meireles e Calíope Nenus de Barros, saiu 

vencedora da quarta concorrência pública. 

Recebido o cinema, recém reformado pelos arrendatários anteriores, fizeram uma 

nova abertura com a apresentação do filme: A Morte Comanda o Cangaço, sendo 

exibidos em sua administração outras importantes produções cinematográficas
8
 da 

época. 

Decorridos os anos, em 1976, finda a administração da Empresa Cinematográfica 

Cuiabana e o Cine Teatro Cuiabá teve seu quinto arrendatário: A Empresa Araújo e 

Passos. Sob a gestão da Empresa Cinematográfica Cuiabana, ocorreram mudanças nos 

hábitos culturais dos Cuiabanos com a chegada da televisão à Cuiabá. Os habitantes que 

adquiriam o novo aparelho preferiam ficar em casa, assistindo aos programas 

televisivos, à sair a rua e ir ao cinema, sendo essas residências visitadas, nos momentos 

das novelas, por amigos e vizinhos próximos. 

Os cinemas em Cuiabá passaram por um esvaziamento do público, que fez com 

que muitos fechassem as portas, restando em 1975 apenas o Cine Bandeirantes e o Cine 

Teatro Cuiabá, na capital do Estado de Mato Grosso. Segundo Alencastro (1996, p. 86) 

“em 1969, com chegada da Televisão em Cuiabá, (...) O público cuiabano que era 

freguês dos cinemas passou a desprezá-lo”. Essa mudança nos hábitos de 

entretenimento da população cuiabana, fez com que o cuiabano tivesse a casa como 

espaço de entretenimento, não havendo necessidade de sair para entrar em contato com 

uma indústria de sonhos. 

A gestão Araújo e Passos, que duraria até 1981, teve sua concessão postergada 

por mais dois anos. Nestse interregno, tivemos a doação do prédio do Cine-Teatro 

Cuiabá à Fundação Cultural de Mato Grosso, hoje Secretaria de Estado de Mato Grosso, 

vindo a ser tombado pela Fundação Cultural, como Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado de Mato Groso, por meio da Portaria nº 31/84, com publicação no Diário Oficial 

de 10 de setembro de 1984. Iniciava-se novo período conturbado para a história do Cine 

Teatro-Cuiabá, com a negativa da Fundação Cultural em assumi-lo, vindo 

definitivamente a fazê-lo somente em 1987 depois de decisão judicial que a obrigou a 

                                                 
8
 Bem-Hur; O Circo dos Horrores; Cleópatra, entre outros. 
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fazê-lo.  

Procuraram então, sob a presidência do senhor Sebastião Carlos Gomes de 

Carvalho, da Fundação Cultural de Mato Grosso, reformar o prédio para abrigar não só 

as sessões de cinema, teatro e shows esporádicos, mas toda uma gama de manifestações 

culturais e artísticas para o entretenimento da população, que deveria voltar a ocupar tão 

nobre espaço em Cuiabá. O Cine Teatro Cuiabá foi reaberto, com novo arrendatário: 

Senhor Walter Furtado, proeminente empresário da indústria cinematográfica e 

proprietário da empresa CINEMAT – Empresa de Cinemas de Mato Grosso- onde, além 

de reformado, tem o uso do antigo salão de chá alterado para a exibição de filmes de 

arte. 

Durante a administração da CINEMAT não houve um controle, por meio do 

Estado, do número de ingressos vendidos e nem dos lucros auferidos pelo arrendatário.  

O Secretário de Estado de Cultura Sr. Elismar Bezerra questionou os repasses feitos 

pela CINEMAT à Secretaria alegando que eram irrisórios em função do número de 

pessoas que frequentavam o Cine Teatro Cuiabá, que, neste período, sofria devido ao 

não acuro com a parte estrutural nem com a qualidade dos filmes exibidos. 

Segundo Matos (2009. p.33): 

 

A Secretaria também reclamava que não tenha espaço para colocar 

programações culturais dentro do cinema. Elas eram vetadas pelo 

arrendatário da época, que, por sua vez, sempre usava o contrato 

(anexo) sem eu favor (contrato esse que é chamado pelos especialistas 

em jurisdição de “contrato perfeito”). O documento não abria brechas 

para que essa retomada pudesse ser feita pela Secretaria de Estado de 

Cultura. 

 

Esgotadas as tentativas de retomada do Cine Teatro Cuiabá, pela Secretaria 

Estadual de Cultura, o estratagema foi acionar a Vigilância Sanitária para inspecionar o 

estabelecimento. Feita a inspeção, o Cine Teatro foi interditado; o arrendatário proibido 

de entrar no Cinema, que passou a ser administrado novamente pela Secretaria Estadual 

de Cultura.  

Fato triste ocorreu no período em que o Cine Teatro Cuiabá encontrava-se 

interditado pela Vigilância Sanitária. Trata-se do arrombamento e do furto de seus 

projetores, de sua iluminação, mesas, cadeiras, cortinas, poltronas e mobiliários, em 

geral. O possível autor do furto encontra-se até hoje em endereço não sabido, portanto, 

impune de seu crime. 
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Após este triste episódio da história do Cine Teatro Cuiabá, a Secretaria de Estado 

de Cultura iniciou empreitada para a aquisição de recursos para a restauração do prédio. 

Conseguidos os recursos, esses foram passados à Fundação Nativa, que outrora já fizera 

trabalhos de restauração da Igreja Nossa Senhora de Santana na Chapada dos 

Guimarães. Passadas as verbas à Fundação Nativa, esta deveria repassar à Construtora 

responsável pela restauração do Cine Teatro Cuiabá. Ledo engano.  Quando a 

Construtora reclamou falta de pagamento à Secretaria de Estado de Cultura esta 

informou que já havia feito o repasse à Fundação Nativa, que procurada tem seus 

gestores desaparecidos da cidade de Cuiabá. Iniciavam-se os processos judiciais contra 

a Fundação Nativa. Decorridos os anos os processos estão sendo, ou sentenciados ou 

arquivados, ambos a revelia, pois os possíveis réus não são encontrados. 

Mais uma vez o Cine Teatro Cuiabá sofreu os desmandos de seus arrendatários e a 

população cuiabana ficou sem um espaço de lazer e entretenimento. O cinema manteve 

suas portas fechadas então por longos anos, vindo a serem iniciadas as obras de 

restauração somente em 2005. 

Iniciadas as obras de restauro em 2005, sob a administração da Secretaria de 

Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra), o projeto elaborado pela Secretaria de Estado de 

Cultura de Mato Grosso previa: 

 

a instalação de 533 poltronas, a troca de pisos de madeira e de 

cerâmica, construção de rampas e criação deum espaço aos portadores 

de necessidades especiais, sala de vídeo, camarins, parede de gesso 

cm tratamento acústico, iluminação cênica, ampliação do palco, entre 

outros. Os recursos cobrem ainda reforma do salão de chá que deverá 

servir como uma ampla sala de vernissage (MATOS, 2009. p. 24). 

 

Como a entrega das obras não ocorreu na data correta, o secretário de Estado de 

Cultura justificou o atraso em entrevista concedida a TV Centro América:  

 

Tivemos diversos obstáculos no projeto de revitalização do Cine 

Teatro. De início íamos apenas reformar a estrutura, pintar e colocar 

cadeiras. Então resolvemos mudar completamente o projeto e 

transformar o espaço em um teatro de última geração” (Ibid., p.24). 

 

 

As mudanças, referidas pelo Secretário, diziam respeito ao sistema de ar 

condicionado; à acústica do prédio que teve de ser reelaborada; o sistema de 

iluminação; a cenotécnica; tudo isto feito por meio de processos licitatórios que 
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demoraram a efetuarem-se. Segundo Matos, (op. cit., p.24): 

 

a revitalização do Cine Teatro Cuiabá faz parte do Programa de 

Recuperação de Bens Tombados. Na obra foram investidos R$ 4,6 

milhões, sendo R$ 2,4 milhões em recursos do Governo Federal e 

outros R$ 2,2 milhões do Governo Estadual, através do Fundo de 

Desenvolvimento Social e Estrutural de Mato Grosso ( Fundesmat). 

 

Por fim, apesar de toda sua tradição de ser, eminentemente, um espaço de cinema, 

esta reforma previu privilegiá-lo como um espaço de teatro dos mais modernos do 

Brasil, pois, segundo o então Secretário de Cultura de Mato Grosso Paulo Pitaluga: “O 

projetor [para o Cinema] é muito caro, então vamos inaugurar o Cine Teatro Cuiabá 

sem o projetor que deverá ser comprado mais pra frente, assim que tivermos mais 

recursos” (Ibid., p.25). Além da justificativa da ausência de recursos para aquisição do 

projetor para o Cinema, o Secretário afirmou que Cuiabá e o Estado de Mato Grosso 

contavam com inúmeros grupos teatrais e que, com este espaço agora reformado, com a 

ampliação do palco e outras adaptações, poderia atender a esse público e suas produções 

culturais. 
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CAPÍTULO III - CINEMA, LINGUAGEM E IDEOLOGIA NA ERA VARGAS 

 

 

Neste capítulo nos propomos a analisar como o Cinema
9
 – Cine-Teatro Cuiabá

10
- 

construído como Obra Oficial do Estado Novo, edificado em um contexto sócio 

histórico de afirmação da política de Vargas foi forjado como sistema de significação 

entre a população e o governo com sua ideologia e política nacionalistas, a fim de 

apreender os processos de produção de sentido; a constituição e apagamento de sujeitos 

por meio da linguagem cinematográfica
11

 e analisar as relações de poder que se 

instalaram na própria constituição do enunciado.  

 

 

Figura 3.1. O Cine Teatro Cuiabá em 2009. Fonte: Naine Terena, 2009. 

                                                 
9
 Entendemos que o Cinema “em certo sentido, (...) diz alguma coisa e, foi a partir desta constatação que 

nasceu, na década de 1920, a idéia de que, se um filme comunica um sentido, o cinema é um meio de 

comunicação, uma linguagem” (AUMONT, 2004. p. 177). 

 
10

 Utilizaremos, neste capítulo, os termos Cinema e Cine Teatro Cuiabá, como correlatos. 

 
11

 Sempre que nos referirmos à linguagem cinematográfica estaremos nos referindo “uma série de 

sistemas de significadores (câmera, iluminação, som, mise-em-scène e edição que compõe o que Graener 

Turner chama de ‘prática significadora’ no cinema” (LIMA, J, 2006. p. 73) 
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A edificação do Cine-Teatro Cuiabá se deu em um momento onde o governo se 

propunha a criar uma nova nação, com promessas de se livrar das mazelas políticas, 

econômicas e sociais atribuídas aos governos anteriores sob a tutela dos coronéis. Essa 

nova política era envolta em uma áurea nacionalista, de integração nacional e cooptação 

do cidadão à politica do Estado, que pregava a grandeza humana, territorial, histórica, 

cultural e ambiental do Brasil. Para tanto, era imprescindível conquistar 

emocionalmente a população inserindo-a na nova ideologia. Neste processo, o “papel 

do cinema (...) pode ser verdadeiramente essencial” (VARGAS
12

, 1938. p. 188). 

A partir da “década de 1920, (...) analisando os filmes e o público (...), os 

intelectuais (...) passaram a identificar o cinema como um importante (...) veículo de 

persuasão, capaz de influir diretamente a mente das pessoas” (ROSA, 2008). Estas 

assertivas não passaram despercebidas pelos governos europeus e ecoaram no Brasil no 

período em que Vargas esteve como chefe da Nação. O cinema se tornaria a 

“disciplina pedagógica mais perfeita (...) de educação mental, moral e higiênica 

dotando o Brasil dos instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça 

empreendedora, resistente e varonil” (Vargas, op. cit., p. 188-9). Além disso, nossa 

elite política capitaneada por Vargas reivindicaria “uma produção de películas 

moralizadas, condizentes com uma moral social e católica, [e] apontavam o fato de que 

esta nova postura cinematográfica somente seria possível com a intervenção do Estado” 

(ROSA, 2008). 

Para Vargas (1938. p.187), “o cinema tem vantagem sobre o livro e o jornal: 

fala aos olhos”, pois, “influía sobre as massas analfabetas educando-as e 

conquistando-as” (ROSA, 2008). E Vargas continuava a enaltecer as qualidades do 

cinema. Desse modo, o cinema influiria:  

 

diretamente sobre o raciocínio e a imaginação, apura as qualidades 

de observação, aumenta os cabedais científicos e divulga o 

conhecimento das coisas, sem exigir o esforço e as reservas de 

erudição que o livro requer e os mestres, nas suas aulas reclamam 

(VARGAS, op. cit.,  p. 187, grifo nosso). 

 

Em outras palavras, “o cinema (...) superava em eficiência os meios de 

comunicação escritos, pois permitia que os valores e os ideais dos Estados nacionalistas 

                                                                                                                                               
 
12

 Discurso do Presidente pronunciado em 1934, na manifestação promovida pelos cinematografistas no 

Rio de Janeiro (In. VARGAS, 1938). 
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fossem divulgados através das imagens, aos grupos analfabetos” (ROSA, 2008). Assim, 

cientes da importância do cinema como veículo ideológico, propagandístico e 

educativo, iniciava-se, no Governo Vargas, um olhar mais acurado sobre a sétima arte, 

consubstanciando-se nas primeiras leis de proteção do Cinema Nacional. Segundo 

Cláudio Aguiar Almeida (1999) o cinema era imaginado como capaz de educar o povo 

bem como ser instrumento de propaganda política do Estado. 

Para tanto, “a utilização do cinema para a propaganda do regime se fazia através 

de documentários, de exibição obrigatória, que mostravam as comemorações e 

festividades públicas, as realizações do governo e os atos das autoridades” (GARCIA, 

1999). 

Desse modo o cinema veio a ocupar posição elevada no projeto de gênese de um 

“Brasil Novo” que almejava “educar as massas por meio do cinema, conseguindo sua 

adesão voluntária à grande obra de construção de uma nova nação” (ALMEIDA, op. 

cit., p. 25). Assim, apropriada a cultura à ideologia estatal, Vargas teria transformando o 

cinema em instrumento político de doutrinação e subserviência ao Estado e ao chefe da 

Nação; de educação para o cuidado de si; de criação de identidade entre o povo e o país, 

entre o a população e seu líder; de propaganda das obras oficiais; como instrumento de 

divulgação da política varguista imprimindo segundo Lima, D (2006. p. 22) “novos 

discursos que definem novos modos de ver e dizer” o Brasil. Esses discursos consistiam 

em “um sistema ideológico orientado no sentido de conceituar e legitimar a autoridade 

do Estado como princípio tutelar da sociedade”. Lamounier (1977 apud Rodrigues, 

2004. p. 518).  Isto se fazia necessário em um: 

 

Estado intervencionista, cujo objetivo seria dar viabilidade ao controle 

do poder central sobre as principais esferas econômicas, processo que, 

no Brasil, se faria concomitantemente com a implantação e 

consolidação do capitalismo industrial. O Estado forte e altamente 

centralizado iria absorvendo o sistema decisório, desestruturando suas 

bases regionais, num esforço de nacionalização das decisões 

estratégicas do pondo de vista do funcionamento global da economia 

(DINIZ, 2004. p.107). 

 

Essa política de apropriação da cultura, por meio de leis e decretos, fez parte do 

cenário nacional brasileiro a partir dos anos trinta, consubstanciado por ações que 

levariam a nação a rumos eminentemente diversos dos da República dos coronéis. 

Vargas, por meio de Decreto Presidencial número 21.240, de 04 de abril de 1932, 

estabeleceu-se, entre outras coisas, a proporção mensal de filmes nacionais que 
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deveriam ser exibidos nas salas de exibições no Brasil. Sobre este decreto são 

esclarecedoras as palavras de Simis (1996. p. 27), que afirma que: 

 

 Talvez o mais singular deste decreto seja notar que o que havia de 

novidade foi usurpado da própria sociedade, pois o governo provisório 

de 1930 tinha uma concepção bastante nítida da função do cinema e 

das propostas que vinham se delineando desde os anos 20. Assim, o 

usa da técnica cinematográfica seja para reformar a sociedade pela via 

da reforma do ensino, seja para propagar o aspecto 

integrador/centralizador da ideologia nacionalista ou mesmo o esforço 

na construção de uma identidade estão alinhados na legislação de 

forma decisiva. O cinema foi incluído no projeto de integração 

nacional e desenvolvimento industrial ao ser incorporado como 

instrumento pedagógico, devendo auxiliar na ação cultural educativa e 

formativa. 

 

Em outras palavras, com a assunção de Vargas ao posto de chefe da Nação e sua 

política cooptação dos equipamentos culturais à política governamental, o cinema
13

 

passou a ser entendido como: 

 

ferramenta ideológica, onde a cultura deixa de ser entendida como 

desenvolvimento com a crise de 1929 e passa a ser considerada 

ferramenta de propaganda e um dos elementos da cena política a partir 

da ditadura Vargas em 1930 e mais intensamente, a partir de 1937 

com a constituição imposta por Getúlio (CESNIK; BELTRAME, 

2005. p.151). 

 

Desse modo, entendida a cultura como ferramenta política de Vargas, necessário 

se fazia que o Estado se apropriasse do Cinema e lhe garantisse as condições 

necessárias para a consecução de sua função. E mais, nos estados em que não houvesse 

este equipamento cultural incumbir-se-ia à construção, como de fato se concretizou em 

Mato Grosso, com a edificação do Cine-Teatro Cuiabá como obra oficial do Estado 

Novo. Assim, criaram-se as condições essenciais para a gênese de uma indústria 

cinematográfica no Brasil, que passou a contar com equipamentos de melhor qualidade, 

verbas para as produções, e toda uma gama de investimentos que tentariam fazer do 

Cinema Nacional uma cópia do que se fazia nos EUA.  

                                                 
13

 Para o entendimento de que o Cinema é uma linguagem nos apoiamos em Jacques Aumont e Michel 

Marie (2004) que em seu Dicionário teórico e crítico do cinema, o Cinema “em certo sentido, (...), diz 

alguma coisa e, foi a partir desta constatação que nasceu, na década de 20, a idéia de que, se um filme 

comunica um sentido, o cinema é um meio de comunicação, uma linguagem”. Idéia esta corroborada por 

Diego Baraldi de Lima (2006) ao enunciar que o cinema “se constitui enquanto sistema de significação 

(...) [que se relaciona] com as demais linguagens”. 
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Ao usarmos a expressão Cinema Nacional nos amparamos nas observações de 

Lima, D (2006. p.19) no que tange ao uso desta expressão onde “a ideia de ‘nação’, 

‘nacional’, para mim, remete, necessariamente, a esta tentativa de integrar algo em 

torno da hegemonia do Estado, ou ainda, algo que defende os interesses do Estado, da 

nação”. Assim, parte da filmografia nacional dos anos 30 e 40, utilizou de uma narrativa 

ufanista de valorização do brasileiro e da Terra Brasilis, coadunando-se, desse modo, 

com a política Varguista, onde o conceito de Estado Forte e centralização de poder se 

sobreporia à federação e às oligarquias regionais.  Nessa esteira, o cinema nacional 

passou a ter “um discurso indenitário que se fecha para o diálogo com o Outro, (...) 

orgulhoso de sua missão em sacralizar o que é “autêntico” da terra” (Ibid., p.90).  

Esses discursos foram constructos ideológicos e culturais, que forjaram uma 

imagem de governo e de país homogeneizantes onde as heterogeneidades sofreram um 

processo de apagamento. “Com a missão de estimular a identificação do povo com a 

nação (...) os filmes educativos (...) recorreram ao uso dos símbolos nacionais. A 

bandeira nacional (...) aparecia na seqüência de abertura do cine jornal brasileiro” 

(ROSA, 2008). Nesta esteira, são importantes as considerações tecidas por Ismail 

Xavier (2005. p. 14): para quem “o cinema, como discurso composto de imagens e sons 

(...) é sempre um fato de linguagem, um discurso produzido e controlado, de diferentes 

formas, por uma fonte produtora”. Assim, o Cine-Teatro, serviu como ferramenta 

ideológica formadora de identidade e opacidades, em um momento que Vargas queria 

firmar-se como líder da nação, suplantar e fazer esquecer a política dos coronéis da 

República Velha.  

Segundo Xavier (2005) a opacidade da linguagem cinematográfica far-se-ia ao se 

conduzir o filme de maneira a distanciar a criticidade do cinespectador que enxergaria 

na tela a realidade ou a ficção em maior ou menor grau, ao sabor da ideologia dos 

produtores. Essa construção ideológica do discurso por meio de palavras nos remete a 

Bakhtin (1979. p.27), que assevera que “as palavras são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios”, sendo os discursos estratégias de politização da memória e do esquecimento. 

Assim, “apesar de ser elaborado com material objetivo, a possibilidade de seleção 

permitia que apenas fossem apresentados os fatos que favoreciam o ponto de vista do 

governo” (GARCIA, 1999). Desse modo, o Cine-Teatro Cuiabá foi transformado no 

“‘palácio sonoro’ em cuja ‘tela platinada’ a população cuiabana, esquecendo a torpeza 

de seus problemas do dia-a-dia, encontraria na realidade imaginária elementos a serem 
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incorporados ao cotidiano – civismo, princípios religiosos e educação em geral” 

(BORGES, 1995. p. 92-3). Os jornais cuiabanos, ao se referirem ao Cine-Teatro Cuiabá, 

enalteceriam “sua capacidade de alienação dos problemas do cotidiano pelo mergulho 

no mundo dos sonhos” (Ibid., p. 92).  

Assim, a linguagem cinematográfica não era transparente, mas opaca. Para 

tentarmos desvelar esta opacidade, precisamos analisar a interação do discurso do eu 

com o discurso do outro; Assim, ocupamo-nos, igualmente, em compreender os 

sentidos manifestados por meio da linguagem, em sua interação “língua/sujeito/história 

ou, mais propriamente, sobre a relação língua/ideologia” (ORLANDI, 2003.p. 02). 

Desse modo, para ao analisarmos o discurso Varguista por meio do cinema,  

 

é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 

irrupção de acontecimento, nessa pontualidade em que aparece e nessa 

dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe 

de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter 

discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de 

sua instância (FOUCAULT ,1986. p. 29). 

 

A análise discursiva nos “permite a compreensão (...) [do] lugar em que se pode 

observar a relação entre a língua e a ideologia, tomada esta não como ocultação, mas 

funcionamentos, estruturado pelo modo de existência da relação língua-sujeito-história” 

(ORLANDI, 2002. p.30). Desse modo, as presenças/ausências; a politização da 

memória; o apagamento do outro; a desconstrução da heterogeneidade são 

características do discurso Varguista propalados nas telas do Cine Teatro como em 

outros espaços discursivos propagandísticos a que Vargas e os seus se utilizavam. Isso 

nos permite refletir sobre as palavras de Foucault (1986, p.56) quando ele diz que: 

 

o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, 

entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e 

uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, 

que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 

aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se 

um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (...) não mais 

tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes 

que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os 

discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar 

esses signos para designar coisas. É esse mais que os tornam 

irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever. 
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Em outras palavras, ao nos propormos a análise do Cine-Teatro como signo 

semiótico, não podemos obliterar a conjuntura e as posições sócio históricas que os 

atores se inscreviam. Segundo Orlandi (1988, 11), “é essa relação de posições históricas 

e socialmente determinadas – em que o simbólico (linguístico) e o imaginário 

(ideológico) seu juntam – que constitui as condições de produção de leitura”.  Desse 

modo, a análise discursiva do cinema não prescinde da observância do tempo, do espaço 

e das condições sócias históricas que influenciaram o discurso Varguista a ser um e não 

outro.  

Neste entendimento, “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de 

produção dadas” (PÊCHEUX, 1988. p. 77), (...) [pois,] “todo o dizer é ideologicamente 

marcado” (ORLANDI, 2007, p. 38). Assim, a irrupção histórica do discurso faz supor 

articulações com outros enunciados sendo, portanto, por meio de um jogo de relacional. 

Segundo Gregolin (1997), Foucault vê no enunciado uma conjunção dinâmica e 

dialética entre singularidade e repetição: “de um lado, ele é um gesto; de outro, liga-se a 

uma memória, tem uma materialidade; é único, mas está aberto à repetição e se liga ao 

passado e ao futuro” (FOUCAULT, 1986. p. 32). Portanto, o discurso de Vagas tem que 

ser analisado do lugar em que ele é proferido – O Cinema, a fim de perscrutar os 

meandros ideológicos que compõem a significação enunciativa levando em conta as 

condições de produção. Sem estas considerações não alcançaríamos a densidade do 

signo ideológico.  

Percebemos que os signos ideológicos homogeneizantes por meio da linguagem 

cinematográfica da Era Vargas foram capazes de seduzir as classes menos favorecidas e 

doutriná-los para que não houvesse rupturas na estruturação do poder nem do tecido 

social. Segundo Vargas,  

 

O cinema (...) [seria capaz de] polir a inteligência e temperar o caráter 

do cidadão. Ora, entre os mais úteis fatores de instrução, de que 

dispõe o Estado moderno, inscreve-se o cinema. (...) influindo 

diretamente sobre o raciocínio e a imaginação (...) divulga o 

conhecimento das coisas, sem exigir esforço (...) onde as populações 

praieiras aprenderão a amar o Brasil. (VARGAS, 1938. p. 187-8) 

 

Desse modo “o estatuto do enunciador (Vargas), (...) [visava] precisamente a 

instituir uma estrutura de poder” (MAINGUENEAU, 1997. p. 65).  Depreendemos 

ainda, que estes enunciados de Vargas nos remetem ao conceito de enunciado de 

Foucault. Para este, “de um lado, ele é um gesto; de outro, liga-se a uma memória, tem 
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uma materialidade; é único, mas está aberto à repetição e se liga ao passado e ao futuro” 

(FOUCAULT, 1986. p. 32).  

Em relação ao enunciado de Vargas, percebemos que, ao mesmo tempo que 

remetia a um novo tempo, com ordens de se fazer um Brasil novo, por meio dos 

cidadãos moldados segundo as diretrizes do Estado, também  remetia ao passado; aos 

coronéis, mesmo que de maneira implícita, pois, se era necessário educar as gentes, 

educar-se-ia pois isso era algo que lhes faltava, e, esta ausência seria fruto de uma 

política que deveria ser esquecida, mas não só isso, deveria ser combatida com o 

fortalecimento do Estado e seu ‘príncipe’, a fim de que aquelas mazelas não fizessem 

mais parte da realidade nacional. Assim, para além do papel educativo, o cinema teria a 

função de “contribuir para unir e entrelaçar as forças vivas da Nação” (SIMIS, 1996. p. 

43). Segundo Pêcheux (1988. p. 160): 

 

As palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido 

segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, 

o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a 

essas posições, isto é, em referência as formações ideológicas 

[...] nas quais essas posições se inscrevem. 

 

Logo, os discursos só terão validação, quando ditos por quem assume a função 

sujeito, e, no caso de Vargas, esta função era a de Presidente, logo, o discurso de Vargas 

se validava, pois, foi “produzido por um sujeito em um lugar institucional (...) 

[havendo] entre o enunciado o que ele enuncia (...) uma relação que envolve os sujeitos, 

que passa pela História, que envolve a própria materialidade do enunciado” 

(FOUCAULT, 186. p. 98).  

Assim, o Cine Teatro, por meio da linguagem cinematográfica, cooptada pela 

política do Estado Novo, passou a ser instrumento de dominação. Brandão, H (1993) ao 

fazer uma alusão a Pêcheux, quando da análise do processo discursivo, relacionado à 

ideologia de classes, assevera que a linguagem é utilizada de acordo com o processo 

discursivo e a ideologia subjacente à classe social pertencente. A linguagem passa a ter 

estratégias gestacionais de escamoteamento da realidade; de construções de arquétipos 

que embasam discursos que supervalorizam os feitos da classe dominante e apagam 

memórias do substrato social menos favorecido. Assim, o cinema como lócus irradiador 

da política de Vargas pressupõe que, além de analisarmos o dito e suas condições de 

produção, precisamos analisar também o que foi dito por meio do silêncio, ou seja, os 

signos que foram silenciados. 
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O Cine Teatro como ferramenta política de propaganda ideológica, nos remete a 

expressão de que “o discurso não caminha à parte da prática, ele é parte constitutiva e 

necessária da política em seu engendramento” (LENHARO, 1985. p. 18) 

Consubstanciamos a estas palavras às de Ortiz (1986. p. 139-40), ao afirmar que os 

intelectuais imbuídos na produção cultural são “mediadores simbólicos entre a produção 

cultural e o público receptor, (...) com ações orientadas no sentido de elaborar um 

conhecimento de caráter globalizante” a fim de:  

 

Ao identificar Estado e povo, como sugeriam vários de seus discursos 

pré e pós-eleitorais, Vargas dinamizava, enquanto elemento 

fundamental de seu comportamento político, o interesse nacional e 

devia se dispor a defendê-lo não apenas retoricamente, mas com atos, 

sob pena de perder credibilidade política (ALMEIDA JUNIOR, 2004. 

p. 249). 
 

Desse modo, para a consecução deste projeto político, “o governo promovia 

concursos, com prêmios em dinheiro, para os melhores documentários, o que, sem 

dúvida, conduzia os produtores a abordarem temas de agrado do regime”. Logo, os 

filmes educativos, os documentários e os cinejornais foram uns dos atores principais, 

para que o governo alcançasse o povo e lhes mostrasse as obras que estavam 

conduzindo o Brasil e os brasileiros a um novo tempo. Para isso Vargas criou em 1936 

o Instituto Nacional do Cinema Educativo – INCE, vinculado ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública, então sob a gestão de Gustavo Capanema. “Em alguns 

filmes do INCE, o pavilhão auriverde aparecia grandioso, tremulante no céu do Brasil 

associando o seu esplendor e beleza à pátria construída por Vargas” (ROSA, 1998). 

Nesse momento, o Brasil vem a ser, “ele próprio, um forte produtor de filmes de curta 

metragem” (ALMEIDA, 1996. p. 94). Como medidas práticas, para cooptação do 

cinema ao governo, temos, entre outras, “a exibição compulsória de filmes nacionais, 

isenção de impostos a importação de filmes virgens para fins educativos, e ao mesmo 

tempo redução dos preços das taxas de importação do filme impresso” (BORGES, 1995. 

p. 73-4). Outros órgãos, também, foram de fundamental importância nessa política, tais 

como, o Ministério da Agricultura, por meio de seu Setor de Divulgação 

Cinematográfica na produção de filmes de curta-metragem e o Ministério da Justiça e 

seu Departamento Nacional de Propaganda - DNP, posteriormente transformado no 

Departamento de Imprensa e Propaganda – D.I.P. com a produção do Cinejornal. O 

D.I.P. seria o órgão do governo com a finalidade precípua de “promotor de relações 
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cordiais entre a sociedade e o Estado Novo [a fim de] forjar uma imagem ‘sacralizada’ 

do regime” (PAULO, 1987. p. 102). 

Na leitura de Heloísa Helena de Jesus Paulo (op. cit., p. 100), esse departamento – 

D.I.P. - “se configura, virtualmente, como um monstro alienígena que desceu no País, 

escravizou sua voz, gestos e imagens e partiu um dia, levando tudo que utilizou”. Ainda 

segundo a autora, o Departamento de Imprensa e Propaganda, contava com:  

 

A Divisão de Divulgação, que atuava em termos de veiculação 

e controle do discurso; a Divisão da Radiodifusão, que 

comandava o maior meio de comunicação em massa do 

período; a Divisão de Cinema e Teatro, voltada para a 

vigilância de duas formas de expressão ‘tradicionalmente” 

críticas: uma divisão de Turismo, sem muita expressão ou 

função prática; e uma Divisão de Imprensa, responsável pelo 

controle de informação direta disposta em jornais, revistas ou 

livros (Ibid., p. 101). 

 

Assim, “a produção do ‘Cine Jornal Brasileiro’, inicialmente a cargo do DNP e 

depois do DIP, foi de 250 filmes (1938 a agosto de 1941) sem contar a produção de 

empresas particulares e as promovidas pelos departamentos de propaganda dos Estados” 

(GARCIA, 1999). Almeida (1999. p. 101), observa na filmografia do Era Vargas, 

“componentes ideológicos que nortearam o projeto estadonovista, destacando, dentre 

outros, aqueles que expressam a idéia / imagem de uma sociedade una e harmoniosa, 

organizada do alto pela ação de um Estado representado na figura do líder / pai”. 

No intervalo de 1930 a 1145 os filmes ficcionais longa-metragem também 

desempenharam papel pedagógico, com conteúdos que se coadunava com o ideário da 

política de Vargas. Podemos mencionar o filme Argila (1940) de Humberto Mauro e 

Romance Proibido (1939) de Adhemar Gonzaga como importantes para o discurso 

estadonovista. Segundo Borges na década de trinta, apesar de o incentivo ao cinema 

educativo. Os demais gêneros fílmicos sofreram com o cerceamento da liberdade de 

expressão com a criação da comissão de Censura Federal em 1932, orientada pela 

Associação Brasileira de Educação. Censurar, negar o direito a linguagem, obliterar o 

discurso de outrem, são “procedimentos de segregação, [onde] uma sociedade 

determina o silêncio pelas censuras entre o normal e o patológico, a razão e a desrazão, 

o certo e o errado, etc.” (GREGOLIN, 1997. p. 104). Essa construção do imaginário 

sociocultural faz parte da cultura política brasileira indicando-se “o que se pode saber, o 

que se pode lembrar e esquecer, o que se pode e como se pode dizer e fazer.” 

(CHAGAS, 2002. p.51). 
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Em Vargas, este exercício de poder se apoiaria nos aparelhos repressores (ARE) e 

nos aparelhos ideológicos do Estado (AIE), por meio de perseguições, censuras, 

violência, silenciamentos e não nas ideias propaladas nos discursos que eram 

eminentemente de formação do caráter nacional por meio da moral, da ética e da justiça. 

Esse silêncio de alguns, em detrimento do discurso aberto de outros, no remete 

Foucault (1986, p. 9), que nos adverte que “sabe-se bem que não se tem o direito de 

dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 

enfim, não pode falar de qualquer coisa” em qualquer lugar. E como a posição sujeito 

de discurso como não era do povo e sim de Vargas, imbuído do cargo presidencial, este 

possuía todas as prerrogativas inerentes ao Presidente da República bem como uma 

arquitetura que o sustentava formada pelos “ARE e AIE” (Althusser).  

Assim, ao iniciar a censura, o Estado se coloca na posição privilegiada de ditar as 

regras educacionais; morais; éticas ao povo brasileiro, etc. (efeito pretendido
14

). Ao 

cidadão cabia se adaptar, tomar o errado como certo ou o certo como errado, e 

moldar-se ao que Getúlio entendia como modelo de cidadão brasileiro e de pátria em 

construção, ou, então, não se adaptar as regras (efeito produzido
15

) e estar à margem da 

sociedade, fazendo parte de um grupo, que de maneira ou de outra, questionava os 

ditames do líder, que para esses, seria um anti-líder.  

Dessumimos que a “instância mediadora, o ponto de passagem de um registro 

para outro” (MAINGUENEAU, 1997. p. 63), residiria também no cinema. Por meio 

deste, o brasileiro se tornaria civilizado, aprenderia a amar o Brasil, forjando uma “raça 

empreendedora, resistente e varonil” (Vargas, 1938. p. 189). Desse modo, “a dinâmica 

das ideias práticas, (...) inter-relaciona afetividade, eficácia e comunidade (...) cujo 

contato desencadeia uma maior consideração da realidade – ou seja, o efeito ideologia” 

(DEBRAY, 1981. p. 184). Desse modo ao Cine-Teatro se pode atribuir várias funções 

enunciativas. Segundo Foucault (1986, p. 107), “um único e mesmo indivíduo pode 

ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições e assumir o 

papel de diferentes sujeitos. Assim o cinema, dentro deste contexto, assumiu as além da 

função de equipamento cultural; as funções de prática social; de formador de 

identidades; de escola etc. Percebemos que estas múltiplas funções comportam um 

                                                 
14

 “Proposição utilizada por Charaudeau para distinguir (...) os efeitos que o sujeito comunicante 

pretende e busca produzir junto ao destinatário por ele suposto e construído de modo ideal” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006. p. 180). 
15

 “Proposição utilizada por Charaudeau para distinguir (...) aqueles que o sujeito interpretante reconhece 

efetivamente, construindo-os reconhecendo-os a seu modo” (op. cit., p. 180, grifo do autor). 
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complexo de acontecimentos e praticas políticas que seriam importantes para a 

consecução do projeto Varguista. 

Uma dessas funções, a de escola, atribuía ao Cine-Teatro o papel de educar, 

ensinar.  Ao entendermos o Cine Teatro como signo/símbolo com função de instituição 

educativa, nos remetemos a Pêcheux (1983d apud GREGOLIN, 1997. p. 160) que 

asseverou que era “chegado o tempo de incorporar às análises a ‘língua do vento’ da 

mídia”. A “língua do vento” e o caráter pedagógico do Cine-Teatro, ficou evidente 

quando entramos em contato com o discurso do presidente Vargas em suas 

considerações sobre a função do cinema. Para este: 

 

O cinema será, (...) essa a disciplina pedagógica mais perfeita, mais 

fácil e impressiva (...) um sistema articulado de educação mental, 

moral e higiênica (...) o livro (...) no qual nossas populações (...) 

aprenderão a amar o Brasil, acrescendo a confiança nos destinos 

da Pátria (VARGAS, 1938. p.18-9, grifo nosso). 

 

Por meio desse discurso, percebemos que o propósito de Vagas para com o 

cinema era o de este ser capaz de educar; de despertar nos cidadãos mato-grossenses o 

nacionalismo; o amor ao país e ao seu líder; a confiança na política vigente de 

modernização do país por meio de suas Obras Oficiais. Esta formação discursiva que 

eleva o cinema ao status de professor, capaz de uma “educação mental, moral e 

higiênica” está destinada a população no Estado Novo. Os discursos subjacentes à 

linguagem cinematográfica nos filmes “educativos” reproduzidos no Cine-Teatro 

tinham como função legitimar o poder estabelecido do chefe da nação e seu interventor 

federal e desqualificar qualquer referência à política anterior a ascensão de Vargas. 

Desse modo a propaganda ideológica se “constrói sobre uma fronteira que separa os 

predicados [do governo Vargas] e a inércia, os preconceitos” (MAINGUENEAU, 1997. 

p. 63), os desmandos, os clientelismos, os apadrinhamentos excludentes, característicos 

da República dos coronéis. 

O ideológico no cinema educativo, enquanto composição imaginária de uma 

sociedade idealizada, ativa na linguagem a correspondência interdiscursiva 

corporificada, nesse modo de ser, qual seja, uma junção de forças ideológicas. Assim, 

os discursos dirigidos ao cinema e por meio do cinema passaram a (re)significar neste 

espaço dialógico, pois, a linguagem compõem-se de um dialogismo (BAKHTIN) 

inerente, onde os textos são “unidades complexas, que se constituem num todo que 

resulta de uma articulação de natureza linguístico histórica” (ORLANDI, 2003, p. 70). 
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Esse dialogismo considera as imbricações sócio históricas, em que o linguístico e 

o ideológico se encontram, para a construção das condições de produção da significação 

da linguagem cinematográfica estadonovista. 

A higienização ético-moral que se explicita no discurso de Vargas tomando o 

cinema como veículo propagandístico e educativo, equivale à formação ideológica que 

fundamenta as formações discursivas. Isso nos torna claro o efeito pretendido 

(CHARAUDEAU, 1997. p. 37) de ordem governista, qual seja, por meio do discurso 

efetivado da cinematografia incutir-se-iam valores do que seria moral, bom, bonito, 

certo, do que deveria ser feito pelo povo, em detrimento de atitudes e valores que 

deveriam ser rejeitados. Assim, por meio do cinema, Vargas:  

 

Realiza o mundo que pretende descrever ou promover: [ele] 

pode pregar a higiene à medida que esta higiene esteja nela 

mesma investida; a centralização, à medida que ela mesma seja 

centralizada; pode pregar a missão civilizadora [do governo], à 

medida que esta (...) [missão] seja um ato pedagógico 

(MAINGUENEAU, 1997. p. 64). 

 

Assim ficava “estabelecida uma constante reversibilidade entre o corpo 

imaginário da Pátria [Nação e o próprio Presidente], [o cidadão] e o lugar [cinema]: 

nestes três casos, nenhuma sombra deve subsistir” (Ibid., p. 64). Neste caso “a ideologia 

ocupa-se simultaneamente da representação do mundo e da organização dos homens, 

tarefas que significam o direito e o avesso de uma mesma atividade” (DEBRAY, 1981. 

p 158). Em outras palavras, todas as ações governistas propaladas no cinema por meio 

do cinema, só se efetivaram e tomaram sentido na medida em que quaisquer benefícios 

ao povo fossem colhidos, também, pela própria Nação. 

Isso nos permitiu refletir sobre os mais diferentes contornos que assumiram o 

poder nos discursos getulistas, que, enquanto signo carregado de ideologia, seus efeitos 

de sentido se fizeram presentes nos cidadãos e por meio dos cidadãos. Segundo Barthes 

(1979. p. 11-2), “esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade 

humana, é a linguagem, ou para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua”. 

Assim, ao analisarmos o discurso, sobre a função educativa do cinema, ficou claro 

a relação como outros discursos, principalmente, de Mussolini
16

.   

                                                 
16

 Apesar de nosso objetivo, nesta dissertação, não ser historia comparada, observamos que a concepção 

de cinema educativo em Mussolini influenciou o Governo Vargas. Assim, para um melhor entendimento, 

faremos uma breve exposição do cinema educativo italiano. “Na Itália, o cinema educativo teve seu início 

em 1924, com a criação de uma pequena sociedade anônima, organizada por Luciano De Feo. Em julho 
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Portanto, o Cine Teatro Cuiabá, ao se tornar um veículo discursivo “educativo”, 

contribuiu para se forjar uma identidade do presidente, do Estado Novo e para a 

construção da identidade do novo cidadão. Segundo Vargas a “raça que assim se formar 

será digna do patrimônio invejável que recebeu” (1938. p. 189).  

Contudo, essa construção de identidades só se tornou possível, pois se 

estabeleceram uma relação entre a subjetividade e a intersubjetividade. A subjetividade 

é a capacidade que temos de aperceber e compreender a nós mesmos, constituindo “um 

atributo essencialmente individual, que envolve sentimentos e pensamentos mais 

pessoais” (SIMÕES, 2003, p.2). A intersubjetividade, “por sua vez, refere-se ao modo 

como os sujeitos estão inscritos num determinado espaço sócio-cultural em que a 

produção dos sentidos se dá pela ação e interação dos atores sociais (SANTOS, 2009). 

Assim, podemos inferir que a intersubjetividade corresponde “a projeção das 

subjetividades dos indivíduos de modo  cruzado, ou seja, há um entrelaçamento das 

diferentes subjetividades” nas esferas sócio históricas e culturais (SIMÕES, op. cit., 

p.2).  

Nesta esteira, “aproveitando-se do que já é conhecido do público e de suas 

disposições cognitivo-compreensivas” (BARROS; MARTINO, 2003, p.227), “a mídia 

constrói uma série de padrões específicos de subjetividades para o público” (TURNER, 

2000, p.27), que ocasionaram a vinculação intersubjetiva entre o governo Vargas e sua 

ideologia, o cinema e a linguagem cinematográfica e o cidadão brasileiro e sua 

                                                                                                                                               
do mesmo ano, o governo fascista encapou tal iniciativa, rebatizando-a como L’Unione cinematografica 

educativa – L.U.C.E, que tinha a missão de divulgar a cultura italiana. Para estimular a exibição dos 

filmes do LUCE, o governo decretou a lei de obrigatoriedade de exibição das películas nos cinemas do 

reino. Esta atitude provocou admiração de educadores e de intelectuais, que lutavam pelo 

desenvolvimento da cinematografia educativa em vários lugares do mundo. Como reflexo destas medidas, 

em 1927, na Conferência européia de filme educativo, o instituto LUCE e a Itália foram apontados como 

exemplos e modelos a serem seguidos por todos os países dispostos a estimular o cinema educativo. Esta 

recomendação foi seguida por vários países, entre eles o Brasil que em 1936 organizou o Instituto 

Nacional de Cinema Educativo – INCE. Luciano De Feo, em carta a Mussolini, comenta o prestígio que o 

instituto italiano alcançou junto às nações estrangeiras, declarando que o “LUCE era uma luz para 

todos”(TAILLIBERT, 1998. p. 948). A Itália, a partir de então, passava à frente da Alemanha e da França 

tornando-se a nova líder nas discussões acerca do cinema educativo, conquistando, assim, um lugar de 

destaque na Europa e direcionando os olhares mundiais para os feitos do fascismo. Com a intenção de 

reforçar a propaganda do fascismo no exterior, Mussolini propôs à Liga das Nações a criação de um 

instituto internacional de cinema educativo. Segundo esta proposta, o instituto estaria vinculado à Liga, 

sendo financiado pelo governo de Roma. A sugestão foi aceita pela organização supranacional e o ICE foi 

criado em 1928. Sendo a Itália a nação provedora, a direção do novo instituto ficou a cargo de Luciano 

De Feo, um grande entusiasta do cinema educativo. Rapidamente o novo instituto conquistou uma 

imagem positiva para si e para o governo que o constituiu e financiou. O ICE passou a funcionar como 

um instrumento de propaganda, divulgando os feitos fascista em relação à cinematografia educativa e 

fazendo com que o governo do Duce fosse admirado e respeitado em todo o mundo. Já internamente, o 

cinema educativo divulgava os valores do Estado fascista buscando assim converter a massa para o novo 

regime” (ROSA, 2008). 
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identidade. Segundo Diniz (2004. p. 93-4), “delineando os parâmetros ideológicos (...) 

de um Estado (...) comprometido (...) como fortalecimento econômico do país e com a 

afirmação da identidade nacional, metas solidárias na construção de uma nova ordem”. 

O presidente procurou, por meio do Cine-Teatro, fazer “com que as pessoas se 

identifiquem e se reconheçam como integrantes” (SANTOS, 2009) de uma Nação e de 

uma política de construção de um Estado Novo. Segundo Vargas,  

 

O papel do cinema (...) pode ser verdadeiramente essencial. Ele 

aproximará, pela visão incisiva dos fatos, os diferentes núcleos 

humanos, dispersos no território vasto da República (...) os 

sertanejos verão as metrópoles, onde se elabora o nosso progresso, e 

os citadinos, os campos e os planaltos do interior; onde se caldeia a 

nacionalidade do porvir (VARGAS, 1938. p. 188, grifo nosso). 

 

Assim, ao falarmos de construção de identidade por meio do cinema, Woodward 

(2000. p.55) esclarece que, “(...) nós vivemos nossa subjetividade em um contexto 

social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós 

mesmos e no qual nós adotamos uma identidade”. No caso do Cine Teatro Cuiabá, uma 

identidade forjada nos mais altos escalões do governo getulista. Os brasileiros “ao 

serem representados na mídia, têm suas identidades construídas discursivamente, pois a 

representação é uma ‘prática significante’ e, consequentemente, os meios de 

comunicação são agentes significante” em outras palavras, por meio do discurso nos 

filmes, fizeram os signos e os cidadãos significarem. Assim, “não se pode negar que os 

discursos produzidos pela cultura midiática participam da constituição das identidades” 

(SANTOS. 2009).  

Enfim, “amparando a indústria cinematográfica nacional, o Governo Provisório 

cumpriu ditame imperioso e irrecusável. (...) [qual seja], polir a inteligência e temperar 

o caráter o cidadão, adaptando-o ás necessidades do seu habitat, é o primeiro dever do 

Estado” (VARGAS, 1938. p. 187). O discurso por meio do cinema se estruturou sob a 

ótica de um Estado ordenador. Em outras palavras, a linguagem designava uma vontade 

do poder, de moldar o cidadão ao Estado, este concebido segundo as diretrizes de 

Vargas. Assim, estava evidente que o objetivo do Governo ao construir o Cine-Teatro 

Cuiabá, como uma obra oficial, não seria só o entretenimento, mas principalmente: 

tê-lo como um espaço de educação moral, higiênica, mental para forjar uma raça forte; 

divulgar as ações governamentais do Estado Novo, em especial, as advindas da 

“Marcha para o Oeste” e suas Obras Oficiais; propalar sua ideologia nacionalista e 
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também, de vinculação da imagem do Presidente à Nação, forjando um novo brasileiro 

em um Estado Novo. 
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CAPÍTULO IV - O CINE-TEATRO CUIABÁ ENQUANTO LINGUAGEM 

NÃO VERBAL: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GOVERNO VARGAS 

 
“Arquitetura e semiótica se confundem: nossas edificações falam por nós” 

Marcos Rafael Monteiro 

 

 

Neste capítulo analisaremos o caráter semiótico do Cine-Teatro Cuiabá, obra 

oficial da Era Vargas. Nosso posicionamento se direciona ao seu sentido simbólico e 

significativo, e, por conseguinte às suas estruturas de significação, analisando formas, 

comunicação e significação. Assim o corpus, como objeto físico, converteu-se em 

signo/símbolo, passando a “refletir e a refratar (...), outra realidade” (BAKHTIN, 1979. 

p. 17) qual seja, a de modernidade, mudança, vanguarda e inovação, significados estes 

que seriam cooptados, por meio da propaganda ideológica de Vargas, em símbolos do 

Estado Novo. Desse modo, “a análise [do Cine-Teatro], sob a égide da semiótica, deve 

levar em conta que o espaço humanizado molda a paisagem urbana e abarca a sociedade 

sobre ela mesma” (MONTEIRO, 2006. p 18). 

 

 

Figura 4.1. A Construção de uma Imagem: Getúlio Vargas. Fonte: Lauro Cavalcanti, 2006. 
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A análise semiótica do Cine-Teatro Cuiabá, não pode prescindir de seu estilo 

arquitetônico, do contexto sócio histórico em que a obra foi edificada, sua finalidade, 

bem como dos agentes que propiciaram seu emergir. Como signo, este se constituiu em 

modelo de expressão e linguagem representativos do Estado Novo. Segundo Monteiro 

(op. cit., p. 23), “esses signos, (...) são representações de nossos desejos e 

sensibilidades, que vão além de si mesmos, e constroem assim a sua face de identidade 

e realização”.  

As artes e a arquitetura têm sido objeto de estudo da Semiótica, haja vista as artes 

serem modos de expressão e de comunicação afins à linguagem. São expressões 

simbólicas dos seres humanos por meio dos mais diferentes suportes, seja por meio das 

cores, da sonoridade, das formas, dos materiais utilizados, que representam e 

significam, pois segundo Bakhtin (1979. p. 17), “toda imagem artístico-simbólica 

ocasionada por um objeto físico particular já é um produto ideológico”. Logo, 

arquitetura é uma forma de linguagem. Elas se “fundem no seio da sociedade, uma 

utilizando-se da outra, por vezes sem se dar conta disso, mas cientes dos cruzamentos e 

seus eixos ordenadores” (MONTEIRO, 2006. p. 13).  

A linguagem apresenta singularidades de representação e expressões sígnicas 

passível de interpretações pelos seres humanos. O arquiteto “é o criador-emissor de 

mensagem, na qual materializa uma certa manifestação qualitativa da mensagem 

arquitetônica” (PIGNATARI, 2004. p. 155).  Desse modo, se utilizando do espaço com 

um código, edifica uma mensagem, por meio da especificidade da linguagem espacial, 

elaborando um sistema de significação.  

O espaço pode ser entendido como “um vazio somente perceptível pelos cheios 

que o contem, cheios que, evidentemente, não são espaço” Carpintero (1986a apud 

MONTEIRO, 2006 p. 12). “Nesse universo construímos também novos e inusitados 

espaços. E com o poder do olhar humano, com uma percepção fenomenológica 

organizamos nossa arquitetura” (Ibid., p. 20). Nas últimas décadas, com a aproximação 

feita por Pêcheux das ideias de Foucault, Bakhtin, Barthes, da psicanálise e das novas 

correntes historiográficas desenvolvidas houve uma ampliação dos objetos, e olhares 

sobre a sociedade onde todas as dimensões e linguagens verbais e não verbais dos seres 

humanos tornaram-se objetos de investigação e reflexão da AD. Especificamente na 

arquitetura foi importante o papel da fenomenologia
17

, pois “esta nova abordagem 

                                                 
17

 “A fenomenologia é uma filosofia e um método que têm como precursor Franz Brentano (final do 

século XIX). Mas foi Edmund Husserl (1859-1938) quem formulou as principais linhas dessa nova 
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permitiu uma inserção mais abrangente do home em seus espaços, considerando a 

existência de outras dimensões nesta relação, além da funcional ou da meramente 

estética” (MANZO, 2010 p. 123). 

A aurora do século XX e em especial, a do primeiro decênio, fez emergir 

movimentos artísticos vanguardistas que se mostraram comprometidos em expressar as 

mudanças socioeconômicas, se tornando expressões das transformações desse novo 

tempo. Assim, temos como expressão da Modernidade o Art Déco que : 

 

Rompia-se, em alguns casos e pela primeira vez, com a tradicional 

composição arquitetônica de corpo, base e coroamento, salientando-se 

a verticalidade e o geometrismo das edificações, atribuindo uma 

dinâmica à composição, bastante adequada assim aos novos tempos, 

que tinham como premissas a velocidade e a mecanização (MANZO, 

2010. p.210). 

 

Esse novo estilo artístico, de vanguarda, possuía características estilísticas que o 

diferenciavam do estilo Neocolonial,
18

 que predominava na arquitetura brasileira, desde 

                                                                                                                                               
abordagem do real (...). Vamos retomar a clássica questão da relação sujeito-objeto, colocada desde a 

teoria do conhecimento cartesiana. O racionalismo enfatiza o papel atuante do sujeito que conhece, e o 

empirismo privilegia a determinação do objeto conhecido. O resultado dessa dicotomia, em ambos os 

casos, é a permanência do dualismo psicofísico, da separação corpo-espírito e homem-mundo. A 

fenomenologia propõe a superação dessa dicotomia, afirmando que toda consciência é intencional. Isso 

significa que não há pura consciência, separada do mundo, mas toda consciência tende para o mundo. Da 

mesma forma, não há objeto em si, independente de uma consciência que o perceba. Portanto, o objeto é 

um fenômeno, ou seja, etimologicamente, ‘algo que aparece’ para uma consciência. Segundo Husserl, ‘a 

palavra intencionalidade não significa outra coisa senão esta particularidade fundamental da consciência 

de ser a consciência de alguma coisa’. Portanto, a primeira oposição que a fenomenologia faz ao 

positivismo é que não há fatos com a objetividade pretendida, pois não percebemos o mundo como um 

dado bruto, desprovido de significados; o mundo que percebo é um mundo para mim. Daí a importância 

dada ao sentido, à rede de significações que envolvem os objetos percebidos: a consciência ‘vive’ 

imediatamente como doadora de sentido” (ARAANHA; MARTINS, 1989. p. 191-2, grifo das autoras). 

 
18 “Definição: ‘Não procurem ver, meus senhores, nesta veneração tradicionalista, diluída em nostálgica 

poesia do passado, uma manifestação de saudosismo romântico e retrógrado. Com efeito, para criar uma 

arte que seja nossa e de nosso tempo cumprirá, qualquer que seja a orientação, que não se pesquisem 

motivos, origens, fontes de inspiração para muito longe de nós próprios, do meio em que decorreu o 

nosso passado e no qual terá que prosseguir o nosso futuro’. Essas palavras, proferidas em 1914 pelo 

engenheiro português Ricardo Severo, na conferência A Arte Tradicional no Brasil, realizada na 

Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, constituem o marco inaugural do movimento neocolonial, 

que tenta propor novas bases para a modernização da arquitetura no Brasil. A orientação nacionalista do 

movimento se explicita, entre outros aspectos, na defesa das manifestações artísticas tradicionais como 

expressões da nacionalidade e elementos de constituição da arquitetura brasileira. Por meio do 

rastreamento das origens portuguesas da cultura brasileira, Severo defende o estudo da arte colonial para 

a "perfeita cristalização da nacionalidade". O culto à tradição e a exaltação das raízes culturais e étnicas 

portuguesas estão na base da defesa de uma arte brasileira e de um "renascimento arquitetônico", nos 

termos de Severo. Contrapondo-se ao ecletismo arquitetônico reinante nos séculos XIX e XX, o 

movimento neocolonial propõe uma arquitetura de cunho nacional cujas raízes remontam ao Brasil 

colônia. Reação nacionalista que se quer, ao mesmo tempo, tradicional e moderna” Fonte: Enciclopédia 

Itaú Cultural e Artes Visuais, 2010. 
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o final do século XIX, e concorria como estilo Eclético
19

 que ainda tinha grande fôlego. 

Como signo do moderno, o Art Déco foi o estilo arquitetônico mais utilizado 

pelos arquitetos do Governo Vargas para as edificações em Cuiabá. 

Em outras palavras, nesse momento, o Art Déco, pensado como expressão 

totalmente nova, como sinônimo de vanguarda e, portanto, representativa de algo que se 

prenuncia em detrimento do antigo, ao chegar ao Brasil foi rapidamente cooptado pelo 

Governo Vargas. Os discursos foram trabalhados linguisticamente de maneira que as 

construções Art Déco pudessem se tornar signos/símbolos de uma política 

governamental. Essa imbricação semiótica denotando um tempo de modernidade; de 

industrialização; de disciplinar as gentes; de educar para amar a pátria; de um 

nacionalismo ufanista perpassou essas edificações oficiais, como o Cine-Teatro Cuiabá. 

Essa política Varguista foi posta em prática em Mato Grosso e, em maior grau em 

Cuiabá. As obras que começaram a ser construídas sob a égide de Vargas, dentre elas, 

nosso corpus, tiveram o Estilo Art Déco
20

, com seu planejamento, sua disciplina, 

                                                 

19
 “Definição: O termo ecletismo denota a combinação de diferentes estilos históricos em uma única obra 

sem com isso produzir novo estilo. Tal método baseia-se na convicção de que a beleza ou a perfeição 

pode ser alcançada mediante a seleção e combinação das melhores qualidades das obras dos grandes 

mestres. Além disso, pode designar um movimento mais específico relativo a uma corrente arquitetônica 

do século XIX. O uso do termo como conceito é introduzido na historiografia da arte no século XVIII 

pelo teórico alemão Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768) para designar uma espécie de 

sincretismo consciente identificado na produção de artistas como os Carracci e seus seguidores, em 

atividade no norte da Itália no fim do século XVI. Seu projeto artístico caracteriza-se pela junção 

harmônica das excelências de seus predecessores em uma obra singular. Tendo como base as idéias de 

Winckelmann, o termo passa a ser utilizado, sobretudo, em sentido pejorativo como sinônimo de falta de 

personalidade e originalidade. No século XX o conceito de ecletismo perde algo da conotação negativa 

que o acompanha, e é usado para indicar fases ou fenômenos sincréticos em culturas de diferentes 

períodos ou regiões. (...) Como movimento artístico, o ecletismo ocorre na arquitetura no século XIX. Por 

volta de 1840, na França, em reação à hegemonia do estilo greco-romano os arquitetos começam a propor 

a retomada de outros modelos históricos como, por exemplo, o gótico e o românico. O principal teórico 

do ecletismo arquitetônico é o francês César Denis Daly (1811 - 1893), que o entende como "o uso livre 

do passado". Não se trata de uma atitude de simples copista, mas da habilidade de combinar as 

características superiores desses estilos em construções que satisfaçam a demandas da época por todo tipo 

de edificação. (...) O ecletismo arquitetônico difunde-se também pelas Américas, marcando as 

construções do mundo novo. No Brasil, no período de transição para o século XX, o ecletismo é a 

corrente dominante na arquitetura e nos planos de reurbanização das grandes cidades (...)”. Fonte: 

Enciclopédia Itaú Cultural e Artes Visuais, 2007a. 

20
 O nome Art Déco é de origem francesa sendo uma abreviatura de arts décoratifs. Nasceu da 

Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, realizada em Paris em 1925. Esta 

exposição teve como objetivo apresentar à comunidade e aos entendidos o que de vanguarda se produzia 

no que se refere às artes. Contudo objetivo inicial foi extrapolado e as novas ideias foram apropriadas ao 

pensamento arquitetônico, plástico, moveleiro, decorativo, de design vindo tornando-se novo estilo 

artístico único e que perduraria anos. “O art déco liga-se na origem ao art nouveau. Derivado da tradição 

de arte aplicada que remete à Inglaterra e ao Arts and Crafts Movement, o art nouveau explora as linhas 

sinuosas e assimétricas tendo como motivos fundamentais as formas vegetais e os ornamentos florais. O 

padrão decorativo art déco segue outra direção: predominam as linhas retas ou circulares estilizadas, as 
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organização e hierarquia o aporte artístico e arquitetônico, mas, principalmente 

ideológico, para as construções de um governo que necessitava impingir o simbolismo 

de mudança, vanguarda e inovação por meio tanto de seus discursos e ações políticas 

como de suas obras oficiais. Desse modo as construções em Art Déco foram: 

 

as edificações que melhor representaram o Estado de Getúlio Vargas 

no tocante à imagem de poder almejada por este, embasada na 

tentativa de concretização da onipresença do Estado na vida dos 

cidadãos em todos os seus aspectos, na solidez da estrutura, na 

perenidade de sua constituição, na segurança e confiança perante os 

compromissos firmados, na grandeza de suas pretensões para o pais e 

seu povo, na ratificação do conceito de nação pelas suas tradições e ao 

mesmo tempo de modernidade ”(MANZO, 2010. p. 258). 

  

 Em outras palavras, “é possível dar (...) uma forma artística, que assegure uma 

adequação harmônica da forma à função. Neste caso, produz-se uma espécie de 

aproximação máxima, quase uma fusão, entre o signo e o [forma artística] (...)” do 

objeto. (BAKHTIN, 1979. p. 18). Nesse diapasão, o Cine-Teatro Cuiabá em Art Déco, 

foi planejado como obra que transmitiria “impressão de austeridade; (...) e certa 

monumentalidade, ainda que ofuscada pelo predomínio da horizontalidade na 

composição, que por sua vez lhe atribui características como solidez e estabilidade” 

(Ibid., p. 263). Carregado de carga semiótica, tornou-se signo formador de identidades, 

constructos da memória coletiva como também, capaz de reforçar o apagamento dos 

poderes anteriores que estavam associados a outros signos e discursos.  

Essa ação de opacidade foi intencional e idealizada por Vargas a fim de se forjar 

identidades de seu Governo que procurou desconectá-la de referências anteriores. Esse 

apagamento da memória, da heterogeneidade em favor da homogeneidade fui utilizado, 

pois “onde há memória há poder e onde há poder há exercício de construção de 

memória. Memória e poder exigem-se. O exercício do poder constitui “lugares de 

memória” que, por sua vez, são dotados de poder” (CHAGAS, 2002. p.69). 

Essa preocupação governamental, em se vincular significados como novo e o 

                                                                                                                                               
formas geométricas e o design abstrato”. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural e Artes Visuais, 2007b 

Apesar de sua ligação na origem ao Art Nouveau, o Art Déco se afasta daquele na medida em que 

privilegia as formas geométricas em detrimento das assimétricas; explora a beleza das linhas retas e 

circulares eclipsando o uso das linhas sinuosas que possuem muito do cubismo, da abstração geométrica, 

do futurismo e do construtivismo. Destaca-se o uso do concreto armado, do uso de linhas verticais em 

construções dando a impressão de a construção ser mais alta; verifica-se uma tentativa de racionalizar os 

volumes, de se buscar elegância na simplicidade do estilo com uso de linhas e figuras geométricas e 

“abolição de ornamentação figurativa das superfícies externas em alvenaria” (CORREIA, 2008). 
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moderno ao Estado se consubstanciaram por meio de discursos, principalmente em 

relação à cidade moderna que nasceria por meio das obras oficiais de Vargas.  

Nesta esteira, podemos inferir que as “edificações [visavam] a representação de 

significados de segmentos da sociedade e suas ideologias, onde se incluíam aspectos 

propagandísticos dos poderes constituídos. Tratava-se da materialização do poder” 

(MANZO, op. cit., p. 117). Desse modo, o Cine-Teatro simbolizava seu estilo artístico 

Art Déco, porém significava mais. Associadas às imagens de Vargas e do Estado Novo 

estavam às significações metafóricas, das ideias de modernidade, progresso, solidez, 

novidade, etc. Isso ficou evidente quando observamos esta reportagem local sobre a 

construção do Cine Teatro Cuiabá, revelando: 

 

(...) detalhes da construção do nosso Cinema: - A arquitetura – fala o 

engenheiro da firma Coimbra Bueno - tem três fatores distintos: 

conveniência, solidez e estética. (...) na construção desta magnífica 

obra, enquadrou, dentro dos princípios modernos (...), os moldes que a 

distinguem. Podemos nos congratular com a população de Cuiabá 

pela obra que o governo está levantando ao lado do moderno Hotel da 

Capital (O Estado de Mato Grosso10 de Março de 1940). 

 

Desse modo, além do “caráter comunicacional implícito à (...) arquitetura, esta 

sempre foi um dos suportes mais eficazes para a demonstração de poder instituído (...) e 

dos valores atribuídos à imagem destes poderes” (Ibid., p. 22). Assim, o Cine-Teatro 

como produto arquitetônico consubstanciava-se em um dos símbolos do poder político 

do Estado Novo, porque o representava, era uma Obra Oficial, e significava, ao povo, o 

governo propulsor do progresso industrial, conectado com o mundo e suas novas 

tecnologias, capaz de dotar a cidade de equipamentos modernos que a levariam rumo a 

um novo tempo, a um tempo de modernidade, partícipe do Estado Novo que se forjava. 

Assim “o ambiente construído é, por si só, um sistema de comunicação, uma vez 

que através dele são veiculadas diversas manifestação do imaginário coletivo” 

(MALARD, 2006. p. 39). A comunicação do signo/símbolo cinema com os 

interlocutores no processo da significação se efetua como diálogo entre a intenção 

subjacente ao signo, suas possibilidades de significação e projeções a que ele remete. 

Desse modo, “concernente ao poder político [de Vargas, constatamos que] valores 

imagéticos como (...), onipresença, solidez, estabilidade, perenidade (...), foram 

apreciados (...) e recorrentes em várias [obras oficiais] que procuravam reproduzi-los” 

(MANZO, op. cit., p. 22). 
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Getúlio Vagas e as elites politicas brasileira almejavam colar à imagem do seu 

governo a das nações consideradas adiantadas a época. Modernidade significava 

desenvolvimento por meio de uma arquitetura funcional, uso e domínio de novas 

tecnologias, construção de estradas, urbanização, etc., e para isso, se faziam necessárias 

mudanças significativas no sistema político-administrativo brasileiro e suas instituições, 

necessitando, ainda, a cooptação do brasileiro a este projeto de Nação. “Modernidade 

teria como paradigma o conceito de funcionalidade a partir do final s século XIX 

(BANHAM, 1979. p. 11-7) 

Para tanto, “os elementos simbólicos desta modernidade devem externar com 

mais clareza e definição a mensagem moderna. (...) A cidade como instância das 

propostas modernizadoras deve refletir este processo” (MANZO, op. cit., 25). Assim, 

Cuiabá não seria exceção neste contexto modernizante. Foi contemplada, por meio da 

política de ocupação dos “espaços vazios” empreendida pela Marcha para o Oeste, com 

investimentos em obras oficias que a dotariam com “ares de Capital”.   

Nessa esteira, o estilo escolhido para o cinema e as demais obras oficiais, se deu 

com o objetivo de uma justaposição de significações entre o estilo artístico moderno e 

as inovações políticas do estado novo. Desse modo “no que concernia ao processo de 

agregação de significados simbólicos ligados ao poder, ao objeto arquitetônico, houve a 

criação de vários instrumentos para a percepção, análise e manipulação nesse período” 

(Ibid., p. 123). Assim “mediada pelo signo a realidade fabricada toma espaço dentro de 

padrões perceptivos com os quais os integrantes dos grupos sociais enxergam o mundo” 

(MONTEIRO, 2006. p. 16). 

 Para a consecução desse projeto, um dos instrumentos utilizados seria a 

propaganda ideológica “que elabora as idéias de forma a adaptá-las às condições de 

entendimento de seus receptores” (ARANHA; MARTINS, 1989. p. 90). Em outras 

palavras, o governo Vargas necessitava de elementos que fizessem a ligação entre a 

política do Estado Novo, comprometida com a modernidade do país, e a imagem 

representativa do Art Déco das obras oficiais. E mais, além do que explicitamos, 

necessitava auferir um caráter nacionalista em um estilo internacional. 

Essa necessidade de colar ao signo/símbolo – Cine-Teatro Cuiabá, a 

representatividade do novo e moderno se dava, pois, remeteria o interpretante a novas 

leituras, novas significações, que se vinculariam ao governo que queria se fazer novo. 

Por meio do símbolo – Cine-Teatro Cuiabá, com composição arquitetônica e artística 

completamente vanguardista, carregadas de significação, o receptor entraria em contato 
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com um novo sistema de signos, com uma linguagem não verbal que não mais remeteria 

aos coronéis da República Velha, mas sim a novo tempo. O signo refletiria e refrataria 

esta significação (BAKHTIM. 1979). 

Notadamente se procurou imprimir nas obras, uma carga semiótica de 

conectividade entre a edificação e seu estilo arquitetônico e o governo e sua política 

nacionalista, “levada a cabo pela recém-criada agência de difusão e propaganda” 

(BORGES, 1995. p.79, de integração nacional, de centralização administrativa e de 

ocupação dos espaços ditos vazios, etc. Para a consecução desse projeto ideológico a 

arquitetura seria emblemática. Neste sentido são crucias as palavras de Barthes (1972) 

quando assevera que os conteúdos ideológicos nas formas são essenciais para a análise 

de discurso neste século. Essa justaposição foi alcançada com utilização de elementos 

arquitetônicos representativos do Brasil, lincados às necessidades de proteção ao 

excesso de sol, sistemas de refrigeração de ar, etc. Assim,  

 

A diversidade de formas e materiais, o uso de brises soleil 

(quebra-sol), cobogós (elementos vazados), pérgulas e marquises, 

aliada a jardins internos e externos tornaram-se gradativamente umA 

marca deste arquitetura, acompanhada pelo aperfeiçoamento do uso 

do concreto armado e a consequente exploração de suas possibilidades 

estruturais e plásticas”  (MANZO, 2010. p. 222, grifo do autor). 

 

Esse estratagema foi utilizado, pois, os arquitetos que trabalhavam para o 

governo, sabiam que “as formas que imprimimos aos elementos arquitetônicos têm o 

objetivo de ordenação significativa, mediando a expressão das necessidades existenciais 

e a comunicação da linguagem arquitetônica” (ALMEIDA, 2001, p. 13). Em outras 

palavras, enquanto linguagem, o signo/símbolo arquitetônico Cine-Teatro se 

comunicava com o interpretante, e, por essas qualidades, poderia vir a ser cooptado pelo 

governo por interesses diversos, se transformando em mediador midiático expressado na 

leitura de suas formas significativas. Assim: 

 

Se entendermos que a linguagem não é só reflexo, reprodução ou 

reiteração da práxis, mas que ela pode também desenvolver uma ação 

dialética e criativa, de forma a desagregar os estereótipos de nossa 

percepção, podemos inverter a posição do quadro: deixar a moldura lá 

fora e trazermos a paisagem par dentro do ser que a observa. Em 

outras palavras: a arquitetura pode ser transformada ou recriada pela 

ação da palavra que se faz criadora (MONTEIRO, 2006. p. 23). 

 

Em outras palavras, a linguagem da edificação, tipicamente brasileira, 
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influenciaria na dinâmica e comportamento sociais, pois nela “são veiculadas diversas 

manifestações do imaginário coletivo” Rapoport, 1982 (apud MALARD, 2006, p. 39).  

Por fim que o Cine-Teatro Cuiabá, símbolo histórico-cultural, antes de sua 

emersão, pairou, enquanto pensamento, na psique de seus idealizadores. Segundo 

Manzo (op. cit., p. 23), “o envolvimento destes ditadores com os projetos de seus 

arquitetos foi praticamente umbilical”. Foi planejado e edificado, sob a autoridade de 

Vargas e Júlio Müller, em consonância com o contexto sócio histórico do Estado Novo.  

Sua construção à Avenida que levava o nome no Presidente à época, ao lado do Grande 

Hotel, no núcleo político, econômico, jurídico e religioso da capital do Estado de Mato 

Grosso não foi ao acaso, se constituindo signo/símbolo, cuja linguagem comunicava aos 

interpretantes e os levava a uma significação formada pelos discursos do Estado Novo.  
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CAPÍTULO V - CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS E ESQUECIMENTOS 

 

 

Conta a estória de uma coruja que, ao encontrar um gavião faminto, 

suplica que ele não coma seus filhotes que tanto ama e que são os 

mais lindos do mundo. O Gavião come os filhotes que mais feios lhe 

pareciam para evitar que, em meio deles, os da coruja estivessem.  

Mundinha Negreiros de Andrade 

 

 

Neste capítulo faremos uma análise da significação do tombamento do Cine 

Teatro Cuiabá como patrimônio histórico estadual do Estado de Mato Grosso por meio 

da Portaria 31/84 publicada na Diário Oficial em 10 de setembro de 1984. Percebemos 

que, para se firmar e reafirmar a ideologia, os governantes precisam, além de veículos 

de comunicação para sua divulgação de sua ação política, elementos indenitários de 

poder, veiculando um determinado discurso aos bens que serão preservados ou 

esquecidos. Depreendemos que neste jogo entre o que se preservar e o que esquecer, 

entre a memória e o esquecimento, os monumentos/documentos preservados e, 

especialmente, o corpus deste trabalho - O Cine-Teatro Cuiabá - são referenciais 

constituídos pelos signatários do poder como forma de manutenção e perpetuação de 

sua ideologia, bem como uma forma visual de se fazer presente enquanto ausente, pois, 

como signo não verbal, há uma justaposição de leituras ao se associar o 

monumento/documento ao seu gestor/criador, portanto o Cine Teatro Cuiabá aso 

governo e a classe dominante em detrimento das classes sociais menos favorecidas. 

Quando silenciamos os oprimidos ao darmos voz, somente, ao substrato social 

abastado fazemos a escolha pela politização da memória. Não basta preservarmos o que 

lhes remonta a um passado glorioso, mas sim de se fazer esquecer as mazelas que 

acompanhavam aquela geração, num “jogo entre esquecimento e memória” (CHAGAS, 

2002. p.44). 

Os monumentos/documentos considerados como patrimônio pelas instituições 

oficiais, como o Cine-Teatro, de acordo com Eunice Durham (1984. p. 33), são aqueles 

relacionados a “historia das classes dominantes, os monumentos preservados são 

aqueles associados aos feitos e a produção cultural dessas classes dominantes. A 

História dos dominados é raramente preservada”. Com a preservação exclusiva, 
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sobretudo, de signos de poder, como a do Cinema, criamos a ilusão de uma sociedade 

outrora homogênea, num movimento de significação, ressignificação e elaboração da 

memória. 

Assim, com o descaso aos bens das classes menos favorecidas apagam-se 

memórias, pois se destroem os referenciais, os signos de uma parcela da população que, 

à época vivida, teve a maioria de seus direitos negados e hoje lhes resta, somente, o 

dever do esquecimento. Assim, suas vozes são silenciadas. Seus modos de vida 

esquecidos. Suas dores, amores, sonhos e lutas, amalgamados nos escombros das 

demolições, dão espaços aos novos prédios, ruas, avenidas, conjuntos habitacionais ou 

outras obras a serviço da engenharia moderna, seus empreiteiros e gestores dos poderes 

constituídos.  

Entendermos que a eleição de bens a serem preservados/destruídos, memórias que 

se queiram preservar ou apagar, por meio de demolições/esquecimentos, nos dão 

subsídios para se analisar as formações discursivas relativas ao Cine-Teatro Cuiabá, 

como signo/símbolo preservado e formador de identidades vinculadas ao poder. 

Ao analisarmos este maniqueísmo: memória e esquecimento, não podemos 

negligenciar que os seres humanos são seres tri temporais. Porém, nem sempre os povos 

tiveram esta consciência, assim: 

 

A distinção dos tempos, que nos é familiar, é estranha a certas línguas; 

o hebreu nem sequer conhece o que existe entre passado, presente e 

futuro. (...) As línguas eslavas distinguem regularmente dois aspectos 

do verbo: o perfeito, que representa a ação na sua totalidade, como um 

ponto fora de todo o devir, e o imperfeito, que a mostra enquanto se 

faz e na linha do tempo (SAUSSURE ,1969, p.162) 
 

Em outras palavras, não vivemos e um presente, passado e futuro desconexos. Ao 

contrário, perpassamos esses três tempos, ao longo de nossa existência e em um mesmo 

dia. Há momentos em que nos encontramos mergulhados no passado recordando os 

tempos de infância, etc., em segundos deixamos esses momentos de nostalgia e nos 

ocupamos com o imediato; com as tarefas que nos cabem e, em um momento furtivo 

qualquer, nos encontramos projetando, no futuro toda, um complexo de metas que 

desejamos concretizar. Portanto, ao espaço temporal de um dia, às vezes em um 

instante, perpassamos passado, presente e futuro, “reunindo tudo o que fomos e fizemos 

a tudo o que somos e faremos” (CHAUÍ, 2000, p.125). 
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Contudo, percebemos que nossa sociedade trata a memória de maneira ambígua. 

Valoriza-a na medida em que aumentam os meios de gravação como cd’s, dvd’s, livros; 

criam-se novas instituições de memória e/ou preservam-se as já existentes: hemerotecas, 

videotecas, bibliotecas, arquivos, museus, etc., por outro lado, e em um caminho 

totalmente inverso, desvaloriza-a, pois na lógica capitalista, o efêmero e o novo 

assumem forças econômicas maiores do quaisquer interesses ligados à memória e ao 

patrimônio cultural. 

Observamos que neste jogo, tem fundamental importância, “a publicidade e a 

propaganda [que] nos fazem preferir o “novo”, o “moderno”, a última moda” (CHAUÍ, 

2000, p.127-128) ao antigo, “ultrapassado” e que, portanto não serve para auferir status 

a quem o possui. O “arcaico” passa a ser desprezado, visto que o novo e o moderno 

adquirem outras significações. Segundo Lacerda (2001, p.27): “Os conceitos de 

moderno e arcaico são trabalhados. A noção de moderno, o desejo do moderno, vem 

desde a passagem do século [XIX]”. Tudo o que for signo da modernidade passa a 

conferir status social em quem o possui, “proporcionando ao indivíduo rompimento 

com suas antigas vinculações socioeconômicas e psicológicas, impingindo e mesmo 

estimulando novos padrões de comportamento” (Ibid., p.28).  

Os novos padrões de comportamento impõem que, para “estarmos no grupo” ou 

“pertencermos ao grupo” e não sermos discriminados e taxados de atrasados, antiquados 

ou qualquer outro adjetivo pejorativo, necessitamos adquirir novos equipamentos 

eletrônicos, novos produtos, mesmo que isso signifique prejuízo a outras necessidades 

mais urgentes.  

Verificamos que tudo que possa representar o passado, tudo que aos olhos dos 

outros signifique signos de outros tempos, perde o valor e desvaloriza quem os usa e 

possui. Rouanet (1993, pg.53) afirma que “a modernidade é o novo que expulsa o 

antiquado e se define mesmo pelo distanciamento com relação” ao passado. Estamos 

criando uma geração de pessoas alheias ao passado, que encaram a cultura histórica de 

maneira depreciativa, que cheira a “mofo e museu”. Este último também encarado como 

ícone do antigo e, portanto relegado ao esquecimento. 

Precisamos nos atentar que, enquanto seres sociais e, conscientes da importância 

da nossa cultura e da nossa memória, não podemos incorrer no erro de desprezarmos a 

história do indivíduo e da comunidade menos favorecida, pois, ao fazê-lo, 

desprestigiamos a nós e o meio social em que nos encontramos inseridos. Valorizarmos 

a memória de todos se faz necessário, pois “a memória onde cresce a história, que por 
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sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos 

trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 

dos homens” (LE GOFF, 1996. p.477). 

Nesta imbricação entre a história e a memória, é no “baú da memória” que se 

encontra toda uma gama de acontecimentos que marcaram nossa existência de alguma 

maneira e que passaram a ter um valor indenitário para nós e/ou nossa comunidade. Ao 

associarmos referenciais pessoais ou coletivos às edificações e outros bens móveis ou 

imóveis, estes deixam de possuir somente o valor econômico e passam a ter valor 

sentimental, afetivo, artístico, linguístico, histórico e ideológico e político, adquirindo, 

portanto, o status de patrimônio cultural e como tal são signos, tem significado e 

produzem significação, são linguagens, comunicam. 

Na composição do Patrimônio Cultural Brasileiro, temos o patrimônio edificado, 

caso do Cine-Teatro, “ligado às construções antigas e seus pertences, representativos de 

gerações passadas” (LEMOS, 1987. p.39). Por muito tempo a historiografia privilegiava 

o escrito aos demais documentos. Porém, com o advento das novas linhas de pesquisas 

em História, deu-se a devida importância ao patrimônio edificado e voz aqueles que 

pareciam emudecer. 

Neste sentido são esclarecedoras as palavras de Fonseca (2005, p. 53): 

 

As noções modernas de monumento histórico, de patrimônio e de 

preservação só começam a ser elaboradas a partir do momento em que 

surge a idéia de estudar e conservar um edifício pela única razão de 

que é um testemunho da história e/ou uma obra de arte. 

 

O Cine-Teatro e tudo o que o compõem, passou a ser lido como 

documentos/monumentos que revelavam singularidades de um povo, podendo ser 

analisados e interpretados pela AD, desvelando memórias, trazendo ao presente o 

passado. Este signo/símbolo não pode ser lido simplesmente como símbolo de um 

tempo que já se foi. O documento/monumento se reveste de uma significação que 

ultrapassa este simplismo. Ele traz em si o chamamento à memória dos acontecimentos; 

se transforma em testemunha da história: preserva identidades e revela singularidades 

de um povo. 

Nesta linha de pensamento, da valorização do patrimônio, tivemos após os 

primeiros quatro anos do Governo Vargas, à assunção a pasta do Ministério da 

Educação e Saúde Pública o Ministro Gustavo Capanema, homem preocupado com as 
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questões patrimoniais e “(...) com o avanço do esquecimento e a depredação do 

patrimônio” (AGUIAR NETO, 2003).  

Asseverando que a Era Vargas foi um período bastante promissor para a defesa do 

patrimônio cultural, será importante ressaltarmos que: 

  

foi somente sob o autoritarismo do Estado Novo que a concepção de 

patrimônio histórico brotou. A constituição de 1934, primeira medida 

inibidora do direito a propriedade, definia em seu artigo 10: Compete 

concorrentemente à União e aos Estados (...) proteger as belezas 

naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico. Quando, em 

1937 a ditadura de Vargas outorgou a Nova Carta [Magna], tratou a 

questão com mais vigor, alternando a noção tradicional de propriedade 

e consagrando o princípio de proteção ao patrimônio” (LACERDA, 

2005. p. 115). 

 

Nesta linha de valorização do Patrimônio, o Ministro Gustavo Capanema pediu a 

Mario de Andrade, um dos intelectuais do Modernismo, em 1936, que elaborasse um 

anteprojeto de Lei de proteção ao patrimônio cultural brasileiro e incumbiu Rodrigo 

Melo Franco de Andrade à implantação do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional. Assim, em 13 de Janeiro de 1937, pela lei nº 378 “que alterava a 

organização do então Ministério da Educação e Saúde Pública surge o Serviço de 

Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje Instituto” (AGUIAR NETO, 

id. ibid) do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

Na elaboração desse projeto foram de notáveis as colaborações de: Mario de 

Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Afonso Arinos e Lúcio 

Costa Rodrigo a Melo Franco de Andrade. Esses intelectuais, não pouparam esforços 

para criar mecanismos que assegurassem a preservação do patrimônio cultural 

brasileiro. Portanto, a partir desse momento, o patrimônio passou a contar com a égide 

governamental para a preservação de memória e identidades nacionais. 

Nesta esteira, se o patrimônio revela singularidades e identifica um povo, sua 

perda pressupõe a perda de identidade cultural. É necessário para que isso não aconteça, 

que as pessoas; espaços educacionais e de pesquisa; sociedade civil organizada; os 

órgãos responsáveis e autoridades governamentais se empenhem em criar condições 

para que o patrimônio edificado, sem prejuízo aos demais, não esteja suscetível a 

desmandos; descaracterizações; pressões imobiliárias de capitalistas alheios à 

importância do patrimônio cultural; negligências e/ou omissões do poder público; 

obstruções ou impedimentos àqueles interessados em trabalhar turismo cultural, 
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preservação do patrimônio e educação patrimonial. 

Quanto se trata de educação patrimonial, “podemos defini-la como o ensino 

centrado nos bens culturais, como a metodologia que toma estes bens como ponto de 

partida para desenvolver a tarefa pedagógica; que considera os bens culturais como 

fonte primária de ensino” (GRUNBERG, 2000. p. 95). Nesse entendimento, para 

compreendermos o papel da educação patrimonial nos dias atuais teremos que fazer um 

recuo no tempo.  

Ao analisarmos as famílias no inicio do século XX, verificamos que era no 

contexto familiar que se adquiria a educação dos saberes não formal. Explicava-se o 

significado dos monumentos; ensinava-se o valor das manifestações culturais 

tradicionais. O folclore era passado de geração em geração: as festas de santo; as 

reisadas; as congadas; as cavalhadas; as danças; as músicas tradicionais; as comidas 

típicas; as lendas; os contos; as técnicas e estilos para a construção das casas, galpões, 

etc., enfim, a tarefa de não permitir o ocaso da identidade cultural. 

A modernidade redefiniu estes papéis e transferiu à escola, segundo 

(VASCONCELOS, 2008. p. 74), “funções que no passado eram secundárias [e que por 

sua vez] passaram a ocupar cada vez mais espaço (sexualidade, drogas, sentido de 

existência, consumo, ética, trânsito, respeito ao meio ambiente,” educação patrimonial 

entre outros temas). No ambiente escolar, discute-se de preservação do patrimônio 

cultural e ambiental à ética, sexualidade humana; relações humanas, diversidade 

linguística, etc., pois, não se admite mais, uma formação tecnicista desvinculada dos 

valores básicos de humanidade e da realidade linguística, histórica, social, política, 

jurídica, econômica, cultural, religiosa, turística e artística da sociedade em que o 

estudante está inserido.  

Portanto, a educação passou a se pautar em metodologias que promovam a 

valorização do ser humano em todas as suas dimensões e do espaço onde se vive, 

ressaltando o respeito às diferenças, vinculando-se assim, estudante-escola-comunidade, 

numa imbricação inseparável para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres. Nesse entendimento: 

 

O bom processo educativo é aquele que ensina a pensar e não a repetir 

valores do educador; que se baseia no respeito à diferença e 

valorização da diversidade e que, desta forma, resiste aos processos de 

homogeneização do saber e sua transmissão, assim, como de 

globalização indiscriminada e esmagamento dos valores culturais. É 

aquele que transmite os valores culturais “da moda” e os tradicionais; 
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que constrói com segurança e bom fundamento a ponte necessária 

entre o passado e o futuro; que relativiza o tempo e intensifica a 

responsabilidade do papel de cada um perante sua cultura e dos outros. 

A boa educação tempera o sujeito tornando-o apto a ser crítico em 

relação a propostas educativas que contribuam para a submissão e 

sujeição do educando e da sociedade a qual pertence. (CASCO, 2006. 

p.06).  

 

Ainda nesta linha de mudança de paradigma, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais abraçaram esta causa quando, em seus Temas Transversais, trabalham a 

temática da Pluralidade Cultural. Inseriram-se nas discussões de Pluralidade Cultural, 

temas relativos a Fundamentos Éticos, Conhecimentos Jurídicos, Conhecimentos 

Antropológicos, Históricos, Geográficos, Sociológicos, Demográficos, Psicológicos, 

Pedagógicos e de Linguagens.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seus temas Transversais, a 

Pluralidade Cultural:  

 

diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas 

e culturais dos grupos sociais que convivem no território nacional, às 

desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais 

discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, 

oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um 

país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal (PCNs, 

1998. pg.121). 

 

Logo, pensar uma educação que valorize as diferentes linguagens; os 

conhecimentos étnico-culturais; que suscite no discente uma visão crítica da sociedade, 

está amplamente de acordo com o que teorizam os PCNs e, em caminho inverso, em 

choque com aqueles que insistem em manter a população na ignorância.   

Esta insistência, por parte de alguns segmentos reacionários, na manutenção de 

um sistema educacional deficitário, que dificulta o acesso à informação de qualidade; 

que não permite que as pessoas permaneçam na escola; que desvaloriza o espaço do 

saber; que mantém salários irrisórios para os profissionais da educação com discursos 

que maquiam os dados relativos a realidade educacional, são usados por quem “detém o 

conhecimento e faz dele um instrumento de poder” (CASCO, 2006. p 2) para manter a 

sociedade letárgica, incapaz se de insurgir contra um sistema que permite que milhões 

vivam na miséria enquanto poucos se locupletam com o suor dos trabalhadores em troca 

de uma remuneração indigna. 

Esses discursos retrógrados, alienantes “que servem de trama a todas as relações 
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sociais” (BAKHTIN, 1979. p. 27), quase sempre eivados de preconceito, desvalorizam 

a cultura e a educação cultural a fim de, não só, não deixarem que as pessoas 

desenvolverem a criticidade; a autonomia intelectual; o bom senso; o respeito à 

alteridade, mas criarem, como nos tempos da República Velha, currais eleitorais e 

formarem, também, legiões de eleitores fanáticos que os elegerão, os enriquecerão e os 

manterão no poder em nome do dinheiro e da fé. Segundo Marx (1965), a religião é o 

aparelho ideológico por excelência. Neste prisma, Guareschi (1999. p. 118-119) é 

esclarecedor ao afirmar que: 

 

A religião é superestrutural, (...) quando se torna doutrina explicativa 

do mundo, a serviço de nações e impérios. Se formos analisar a 

história, veremos que todos os impérios e ditadores tentaram 

absolutizar seu poder, para poder dominar todos os seus súditos (...). E 

se chegarmos até nossos dias, veremos novamente o imperialismo 

capitalista (...), necessitando, para seu culto, da (...), escravização e 

morte de milhões de pessoas do Terceiro Mundo. Nesse sentido a 

religião se torna o ópio do povo. É a ideologia que justifica o sistema 

e dá coerência absoluta, teórica (...). Os que se levantam contra esse 

sistema são tachados de ateus, irreligiosos, (...). Desde Sócrates, que 

devido a sua educação libertadora era acusado de ensinar falsos 

deuses, (...) assistimos à disseminação dessa religião (...), que endeusa 

(..) o sistema. Essa religião é acrítica, domesticadora, alienadora, 

instrumento ideológico do imperialismo, que usa o nome de Deus para 

poder melhor dominar e explorar.  

 

Assim, por mais que tenhamos vários Aparelhos Ideológicos do Estado 

(ALTHUSSER, 1974) possuímos, como uma das ferramentas de desalienação, a 

educação patrimonial que procura, na medida em que proporciona debates culturais; 

leituras de mundo; análise de textos sobre identidade cultural, preservação patrimonial, 

etc., instigar a criticidade; diminuir as desigualdades linguísticas, sociais, sexuais, 

raciais (étnicas) e religiosas e valorizar a alteridade; o respeito ao ser humano e as suas 

contribuições positivas à comunidade.  

Desse modo, quando educamos para a valorização cultural dos povos, 

proporcionamos que o estudante entre em contato com outros mundos que não o seu; 

com outras maneiras de ser, viver, pensar, manifestar sua crença, agir, falar, comer e se 

relacionar, mas que têm significados e dão sentido às vidas das pessoas que os 

congregam.  

Logo, a educação patrimonial propicia nos coloquemos no lugar do outro. Que o 

estudante deixe seu eventual egocentrismo de lado e analise a vida e o mundo com 

outros pontos de vista, com outros paradigmas. Proporciona um chamamento à 
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tolerância às pessoas que poderiam pender para a discriminação, alimentados pela 

desinformação e a visão narcisista do mundo que não vai além de seu espelho e, 

portanto, se tornado instrumentos da ignorância, mal que tem causado tanta violência 

física e psicológica, tanto nas escolas, em particular, quanto na sociedade, em geral. 

Portanto, inserirmos a educação patrimonial na escola significa aproximamos os 

povos, na medida em que se cultiva a paz e a tolerância; educa para o respeito às 

diferenças e para a não subordinação de uma cultura sobre a outra. O patrimônio, 

portanto, se reveste de um “caráter pedagógico”, como assevera Ludmila Brandão 

(1997. p. 261), ao ser um instrumento de indagação, investigação e movimentos do 

pensamento e ação social. Segundo a autora: 

 

A tomada de consciência da realidade social, cultural e histórica 

coloca-se, ao mesmo tempo, como construção de si próprio e dos 

outros. Como a cultura é um suporte da tomada de consciência, a 

cultura é, sob tal enfoque, pensada como consciência de si, 

consciência do mundo, (..) consciência de si no mundo. A organização 

da cultura coloca-se como importante estratégia de articulação de lutas 

sociais. 

 

Portanto, a escola agora, mais que nunca, deverá trabalhar nas mais diferentes 

componentes curriculares, mas especialmente em Português, História, Filosofia, 

Sociologia, Geografia, Artes etc., todo o complexo cultural no qual o aluno e a aluna se 

inserem, para valorizar e preservar a cultura, pois: 

 

A Cultura, como código simbólico, apresenta-se como dinâmica viva. 

Todas as culturas estão em constante processo de reelaboração, 

introduzindo novos símbolos, atualizando valores, adaptando seu 

acervo tradicional às novas condições historicamente construídas pela 

sociedade. A cultura pode assumir sentido de sobrevivência, estímulo 

e resistência. Quando valorizada, reconhecida como parte 

indispensável das identidades individuais e sociais, apresenta-se como 

componente do pluralismo próprio da vida democrática. Por isso, 

fortalecer a cultura de cada grupo social, cultural e étnico que compõe 

a sociedade brasileira, promover seu reconhecimento, valorização e 

conhecimento mútuo, é fortalecer a igualdade, a justiça, a liberdade, o 

diálogo e, portanto, a democracia (PCN, 1998. p.132). 

 

Nesta esteira de preservação cultural, importante se faz o documento divulgado 

pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), órgão da UNESCO, 

sobre o direito ao patrimônio cultural como parte integrante dos direitos humanos, 
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Todo homem tem direito ao respeito aos testemunhos autênticos que 

expressam sua identidade cultural no conjunto da grande família 

humana; tem direito a conhecer seu patrimônio e o dos outros; tem 

direito a uma boa utilização do patrimônio; tem direito de participar 

das decisões que afetam o patrimônio e os valores culturais nele 

representados; tem direito de se associar para a defesa e pela 

valorização do patrimônio (RODRIGUES, 2001. p.23.). 

 

Assim, na contemporaneidade, percebemos que o discurso; estudo; valorização; 

preservação; proteção e divulgação do patrimônio cultural estão presentes em 

organizações governamentais, não governamentais e intergovernamentais, nacionais, 

internacionais e supranacionais; em diversos segmentos da sociedade civil organizada e 

demais instâncias de poder
21

. Verificamos um devir das TVs
22

 públicas; dos 

documentaristas
23

, professores e pesquisadores, todos se esforçando em mostrar ao 

Brasil nosso patrimônio paisagístico, histórico, artístico, linguístico, etnográfico, 

arqueológico, ambiental e cultural a fim de que seja revertido esse quadro de destruição 

e esquecimento de nossos bens culturais e naturais e se preserve o patrimônio cultural 

brasileiro. Segundo definição encontrada no o site Tesouros do Brasil, preservar é: 

 

toda ação empreendida no sentido de proteger e portanto, impedir a 

degradação do bem(Machado, 2004). Para que os bens que constituem 

o patrimônio (histórico) e cultural possam ser protegidos e 

preservados de forma íntegra e autêntica para outras gerações, são 

necessárias ações legais e efetivas. 

 

 

 

                                                 
21

 Nesta via de valorização, divulgação e preservação, destacam-se: a Organização das Nações 

Unidas (ONU) por meio da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO); o Conselho Internacional dos Museus (ICOMUS); o Ministério da Cultura (MinC) e suas 

autarquias e fundações vinculadas: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); a 

Agência Nacional do Cinema (ANCINE); a Fundação Biblioteca Nacional (FBN); Fundação Cultural 

Palmares (FCP); Fundação Nacional de Artes (FUNARTE),  Fundação Casa Rui Barbosa (FCRB); o 

Ministério Público (MP), Ministério do Turismo (MTur); Museus Brasileiros; Universidades e demais 

instituições de ensino e/ou pesquisa e/ou extensão que contribuem para a preservação patrimonial; 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e Cultura;  Iniciativa privada ; ONGs; e no mesmo 

sentido, as sociedades, associações e anônimos que, mesmo de maneira silenciosa, mantém trabalhos de 

valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural. 

 
22

 Emissoras como a Cultura, Educativa, Brasil, Universitárias.  

 
23

 Os documentaristas que percorrem o Brasil desfocando sua lente do binômio Rio-São Paulo. 

Para entrar em contados com pessoas comuns, que vivem em seus povoados; cidades pequenas, médias e 

mesmo às capitais de Estados com menor visibilidade na mídia nacional. Estes lugares guardam saberes e 

modos de vida singulares. Somente muito recentemente vêm recebendo algum incentivo por parte de 

projetos do Ministério da Cultura, para registrarem nosso patrimônio supracitado.  
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Portanto, devemos preservar o patrimônio, pois um povo sem memória é como 

uma árvore sem raiz, não se sustenta. As pessoas precisam se reconhecer, se identificar 

com o local onde vivem, pois é a raiz linguística, histórica e cultural que firma e dá 

sentido ao presente e o futuro dos seres humanos.  

Essa estratégia de preservação/destruição/construção/desconstrução da memória 

esteve presente em nossa política, mesmo quando éramos colônia ou império, onde o 

que se devia lembrar teria que se remeter à “coroa portuguesa, (...) [aos feitos] da 

aristocracia luso-brasileira, dos homens ricos, das famílias abastadas, do clero, dos 

artistas, dos cientistas” (CHAGAS, 2002. p.58) às elites locais; o que não difere muito 

de nossa sociedade republicana, apenas saindo alguns atores e entrando outros neste 

intrincado jogo de poder entre a memória e o esquecimento.  

Atestamos que esta politização da memória seletiva, como vimos, tem suas raízes 

em nossa colonização e principalmente com a vinda da família real portuguesa ao 

Brasil, que: “trouxe para a colônia não apenas a família real (...), mas também novos 

hábitos, comportamentos, sabores e odores, novas relações de poder, novas ordenações 

jurídicas e econômicas, (...) novos olhares, memórias e esquecimentos” (Ibid., p.58). 

Consubstanciaram, nesta política de opacidade de elementos constitutivos de classes 

desfavorecidas, os arquétipos que não se coadunavam com a ideologia vigente. Neste 

caso, o patrimônio que as identificava, deixou de ser preservado. 

Preservamos e lembramos o que é bom, bonito e belo; o que nos remete a fatos 

históricos veiculados ao poder, firmando e reafirmando valores socialmente construídos 

por nossas elites e governantes, que lutam para manter o status quo de sua classe social 

em uma sociedade mascarada como sem conflitos ou fissuras no tecido social. A elite 

política guarda símbolos de um passado dito glorioso, que representa uma sociedade 

sem conflitos, reafirmando os valores burgueses que, segundo Marly Rodrigues (2003. 

p.05), bem ilustra “que não se trata, apenas, de excluir as maiorias e as minorias, mas de 

construir um passado homogêneo, isento de tensões, contradições e variedades”.  

Essa ação se dá em detrimento de toda uma parcela de homens e mulheres que 

viviam à margem da sociedade; que não participavam das benesses do capitalismo e das 

inovações tecnológicas; que tinham seus papéis enquanto necessários para 

desempenharem alguma atividade laboral útil à burguesa e, por isso, receberiam como 

pagamento, a quantia para sobreviver, não lhes cabendo participação ativa nas decisões, 
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muito menos, visibilidade social e direito à memória. 

Sabemos que estas pessoas de diferentes matizes, lugares, cheiros, condições 

financeiras, gêneros e “seus testemunhos materiais (...) associam-se a valores 

simbólicos e espirituais de diferentes matizes” (CHAGAS, op. cit., p.61).  Esses 

matizes são eclipsadas quando elegemos, somente, bens a serem preservados e 

chancelados nos livro tombo advindos da classe dominante e relegamos ao 

esquecimento, descaracterização, demolição  os bens não representarem a ideologia 

dos que detêm e/ou detinham o poder.  

Assim, temos a noção clara da importância do patrimônio como elemento 

amalgamador de simbolismos. Como tal, pode ser tanto um instrumento de contestação 

ou de ratificação uma ordem social. Os simbolismos impregnados no patrimônio 

permitem que “o sentido da vida seja reapropriado” (CHAGAS, 2002. p.61), 

reelaborado, redimensionado, firmando ou negando as ideologias construídas e as 

memórias produzidas. 

Logo, reconhecermos que “existem relações entre o poder e memória implica 

politizar as lembranças e os esquecimentos” (Ibid., p.44) transformando memória em 

poder. É emblemático o que nos revela Rodrigues (2003. p.4-5) sobre o tema:  

 

Do conjunto de bens tombados no estado de São Paulo, fazem parte 

poucas memórias de negros, de imigrantes e de trabalhadores. Os 

remanescentes de sedes de fazendas e ricas mansões urbanas 

sombreiam o de senzalas, dos cortiços e dos bairros operários. Desse 

modo, o patrimônio paulista se apresenta não apenas como 

perpetuador da memória, mas também do esquecimento oficial. A 

exclusão atinge não apenas os excluídos, mas remete toda sociedade à 

idealização do passado como um tempo desprovido de contradições e 

diferenças. Além disso, não permite a reflexão sobre as relações hoje 

vigentes na sociedade, dessa forma reafirmando igualdades 

idealizadas e camuflando conflitos, o que subtrai dos homens a ideia 

de possibilidade de transformação, razão mesma da memória, da 

retenção e socialização da experiência vivida. 

 

Em outras palavras, ao poder não cabe à manutenção de elementos que 

identifiquem fraturas e fissuras no tecido social, pois seriam forçados a admitir sua 

incapacidade como gestores. Seriam como estandartes incômodos de uma competência 

parcial que não conseguiu dirimir as mazelas sociais e que fechou os olhos para uma 

parcela considerável da população, colocando em cheque sua própria competência e 

capacidade administrativa. Macular-se-ia à burguesia, ao expor de maneira tácita as 

desigualdades produzidas por uma sociedade capitalista que volta às costas aos pobres, 
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negros, homossexuais, mulheres pobres, indígenas, nordestinos e outras minorias, não 

lhes cabendo, portanto o direito à memória, mas somente o dever do esquecimento.  

A estes, bem como aos seus bens, seus elementos representativos, resta apenas o 

esquecimento, o apagamento, que, afinal, e, em última análise, já lhes era atribuído 

enquanto seres invisíveis aos olhos das elites.  Como signos de poder tanto as 

presenças como as ausências ratificam uma tática de politizar a memória onde a 

“preservação e a destruição não se opõem num duelo mortal, complementam-se e 

sempre estão a serviço de sujeitos que se constroem e são construídos através das 

praticas sociais”. (CHAGAS, 2002. p.44). 

Toda essa trama de demarcação de território, de afirmação do Eu em detrimento 

do Outro nos permite,  

 

indicar que as memórias e os esquecimentos podem ser semeados e 

cultivados [nos colocando a necessidade de] se trabalhar pela 

desnaturalização destes conceitos e pelo entendimento de que eles 

resultam de um processo de construção que também envolve outras 

forcas, como por exemplo: o poder. O poder é semeador e promotor 

de memórias e esquecimentos (ibid., p. 44). 

 

Devemos pensar a memória, o patrimônio e as instituições que têm neles seu 

objeto, como instrumentos de “desenvolvimento social, bem como na compreensão 

teórica e no exercício prático da apropriação da memória e do seu uso como ferramenta 

de intervenção social” (Ibid., p. 65). Tê-los como possibilidade de mudança, como 

propulsora de uma energia do devir social que garanta realmente, a todos e todas, acesso 

aos bens linguísticos, culturais, sociais, educacionais, históricos etc.  

Nesta esteira, nos aproximamos do raciocínio de Jaques Le Goff (1982. p.54) que 

expõe que: 

Pessoalmente, não hesito em usar as expressões de Michelet quando 

dizia que o patrimônio é espiritual. Com isso entendo a introdução no 

campo do patrimônio de uma noção de diversidade das tradições, os 

movimentos insurrecionais, os de contestação, tudo o que permitiu a 

um povo ser aquilo que ele é. 

 

Apesar de todos os esforços, preocupa-nos o avanço do esquecimento e a 

descaracterização da identidade cultural. A cultura brasileira vem perdendo a luta contra 

a invasão cultural norte-americana, que sufoca e condiciona as mentes do brasileiro ao 

American way of life; a propaganda que anuncia o novo como símbolo de status; 

algumas empreiteiras e donos de imóveis que vêem no antigo o entrave para seus 



111 

 

 

projetos com finalidade meramente financeiro-comercial; o fundamentalismo religioso 

que sufoca a pluralidade cultural, etc. 

Permitir que se preservassem bens representativos de todas as classes sociais são 

ações de justeza à memória dos que já se foram quanto aos cidadãos contemporâneos. 

Estes terão a oportunidade de se apropriar do modo de vida de outros tempos, bem 

como ter elementos que façam conexões entre o passado e o presente por meio de 

marcas impregnadas tanto no tecido social quanto nas representações arquitetônicas que 

identificam culturalmente a sociedade e se propõem às reflexões sobre os avanços ou 

retrocessos sociais. 

A preservação não seletiva, mas sim representativa de todos, faz parte da luta por 

direitos sociais que “consiste em batalhar por um preservacionismo que dê conta das 

contradições, dos conflitos, da heterogeneidade (RODRIGUES, 2001. p.17)”. 

Enfim, ao se preservar somente signos do poder do Estado, como o Cine Teatro 

Cuiabá, é tecido discurso homogeneizante e, “compreender esse discurso, composto 

(...), de presença e ausência, de lembrança e esquecimento, implica a operação não 

apenas com o enunciado da fala, (...) mas também a compreensão daquilo que faz falar, 

de quem fala e do lugar de onde se fala” (CHAGAS, 2002. p. 43). São construídos 

arquétipos idealizados que justificam o poder instituído de Vargas por meio de uma 

memória seletiva, justificando-se a continuidade do poder nas mãos da elite que, afeita 

ao poder e as suas regalias, não permite que se questionem seus princípios, seus valores 

e suas formas de atuação na construção de memórias e de esquecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso nos idos da década de trinta do século 

XX, se encontrava inserida em contexto maior, da política federal de interiorização do 

Brasil por meio da Fundação Brasil Central e sua “Marcha para o Oeste”. A edificação 

do Cine-Teatro Cuiabá se deu em um momento onde o governo se propunha a criar uma 

nova nação, com promessas de se livrar das mazelas políticas, econômicas e sociais 

atribuídas aos governos anteriores sob a tutela dos coronéis. Essa nova política era 

envolta em uma áurea nacionalista, de integração nacional e cooptação do cidadão à 

politica do Estado, que pregava a grandeza humana, territorial, histórica, cultural e 

ambiental do Brasil. Para tanto, era imprescindível conquistar emocionalmente a 

população inserindo-a na nova ideologia. Neste processo, o “papel do cinema (...) pode 

ser verdadeiramente essencial” (VARGAS, 1938. p. 188). 

O conceito de formação discursiva foi fundamental para entendermos o processo 

de produção de sentidos e a ideologia subjacente ao discurso político do governo 

Vargas. Compreendidas essas ligações e entrelaçamentos entre o discurso e a ideologia, 

a língua passou a ser entendida como o momento de materialização do discurso e o 

discurso como ser visto como a materialização da ideologia do Estado Nov. Nesse 

processo, de tomarmos o discurso como materialização da ideologia, o entendemos 

como um produto ideológico composto de signos e situado “entre indivíduos 

organizados, sendo o meio de sua comunicação” (BAKHTIN, 1979. p. 21). 

Nesta esteira, depreendemos que a palavra, por meio do discurso, expressa num 

instante dois sentimentos, que nos remetem a dois dos sentidos principais, da palavra 

pharmakon utilizada por Platão em Fedro. A palavra pode ser: “o remédio e o veneno” 

(CHAUÍ, 2000. p.137).  Inferimos que a linguagem poderia ter sido utilizada como o 

remédio da libertação; para o brasileiro descobri o mundo e a si. Porém o que 

percebemos é que ela se tornou veneno quando, pela sedução das letras, se fez aceitar, 

fascinados, como única verdade, o discurso do Estado Novo. 

Nesta construção indenitária e ideológica do Estado Novo, o cinema se tornaria a 

“disciplina pedagógica mais perfeita (...) de educação mental, moral e higiênica dotando 

o Brasil dos instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça empreendedora, 
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resistente e varonil” (Vargas, op. cit., p. 188-9). Além disso, nossa elite política 

capitaneada por Vargas reivindicaria “uma produção de películas moralizadas, 

condizentes com uma moral social e católica, [e] apontavam o fato de que esta nova 

postura cinematográfica somente seria possível com a intervenção do Estado” (ROSA, 

2008). Assim, essa política governamental do uso do cinema, como instrumento 

ideológico, foi posta em prática em Cuiabá. E mais, a arquitetura do cinema teria que 

forjar em estilo artístico moderno a fim que houvesse a imbricação sígnica máxima 

entre o estilo arquitetônico inovador e a política do Estado Novo. 

Desse modo o Cine-Teatro Cuiabá foi construído em Art Déco, que, com seu 

planejamento, sua disciplina, organização e hierarquia denotavam o aporte artístico e 

arquitetônico, mas, principalmente ideológico, para o signo de um governo que 

necessitava impingir o significado de mudança, vanguarda e inovação por meio, tanto 

de seus discursos e ações políticas, como de suas obras oficiais.  

Em outras palavras, o Art Déco, pensado como expressão totalmente nova, como 

sinônimo de vanguarda e, portanto, representativa de algo que se prenuncia em 

detrimento do antigo, ao chegar ao Brasil foi rapidamente cooptado pelo Governo 

Vargas. Os discursos foram trabalhados linguisticamente de maneira que as construções 

Art Déco pudessem se tornar signos/símbolos de uma política governamental. Essa 

imbricação semiótica denotando um tempo de modernidade; de industrialização; de 

disciplinar as gentes; de educar para amar a pátria; de um nacionalismo ufanista 

perpassou essas edificações oficiais, como o Cine-Teatro Cuiabá.  

O Governo Vargas procurou se utilizar de uma linguagem cinematográfica 

eivada de discursos ideológicos subjancentes aos sistemas de significação verbal e não 

verbal dos documentários, filmes “educativos”, curtas e longas metragem criando uma 

série de signos que remetessem a um novo tempo; a um novo governo; a uma nova era 

no Brasil, a um “Estado Novo”, obliterando a República Velha e seus coronéis 

“desenvolvendo uma ‘modernidade à brasileira’(...) [criando] instrumentos que lhe 

aferissem um caráter de modernidade e nacionalismo, ou seja, ao mesmo tempo, 

tínhamos que parecer modernos e originais” (MANZO, 2010. p. 257), forjando, assim, 

uma nova identidade para o Brasil e para a “raça que assim se formar” (VARGAS, 

1938. p.189). 

A propaganda ideológica foi uma das ferramentas que cooptariam a população 

para trabalhar em seu favor. Afinal, “a propaganda ideológica vende idéias, [assim], as 

mensagens [do governo] apresentariam uma versão da realidade [a fim de] 
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transformá-la em sua estrutura econômica, regime político [e] sistema cultural” 

(ARANHA; MARTINS, 1989. p. 90). Logo, dentre outros meios de comunicação, o 

cinema passou a ser especialmente utilizado tanto para entreter, mas, especialmente, 

para cooptar a população à ideologia do Governo Vargas e divulgar suas obras 

modernizantes.  Assim, o Cine-Teatro Cuiabá, como uma obra oficial, se transformou 

em signo/símbolo não verbal e verbal da política governamental e, em instrumento de 

propaganda ideológica, tanto em discursos sobre sua característica arquitetônica 

inovadora fruto da política de modernização das cidades e do País promovida pelo 

Estado Novo, como por meio dos filmes que eram exibidos e exaltavam a política 

governamental.  

Ao nos propormos analisarmos a representatividade discursiva do signo/símbolo 

Cine-Teatro Cuiabá como obra oficial do Governo nacionalista de Vargas, sob o viés da 

Análise de Discurso de Linha Francesa, percebemos que tanto a linguagem verbal como 

a linguagem não verbal que ele representa, seduz, envolve, cria imagens, constrói 

arquétipos homogeneizantes, ratifica valores de uma determinada classe social e, ao 

mesmo tempo, e, em um processo inverso, desconstrói imagens, silencia as vozes das 

minorias e apagam-se as heterogeneidades. “Esse nacionalismo de Estado mobilizava os 

habitantes, mas também os alienava. Desse modo, os cidadãos foram linguística e 

administrativamente homogeneizados” (KERCHE, 2000. p. 76). 

Enfim, o cinema como analisado nesta dissertação, passou a ser instrumento de 

propaganda política de Vagas, onde por meio dos filmes, principalmente dos educativos, 

fizeram com que “o expectador assimile a narrativa que assiste na tela como algo que 

reproduz a realidade, que tem existência real, que não está convencionada por um 

código e por sistemas de significação” (LIMA, p. 65. p.2006). Esta opacidade do 

discurso por meio da linguagem cinematográfica esteve a serviço do governo federal 

que tinha como objeto a criação de signos muito mais nacionais do que regionais, de 

elementos semióticos que reportassem a uma unidade nacional, a uma cultura 

homogênea centrada na consolidação de uma nação forte personificada na figura de seu 

líder: Getúlio Vargas. 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AGUIAR NETO, M. R. B. Iphan, patrimônio nacional, Diário de Pernambuco, 

opinião, 2003. Disponível em: 

<http://www.old.pernambuco.com/diario/2003/01/09/opiniao.html >. Acesso em: 

15/01/2011. 

 

 

ALENCASTRO, A. Anos dourados dos nossos Cinemas: antigas salas de projeções de 

Mato Grosso. Cuiabá: Ed. Secretaria do Estado de Cultura/MT, 1996. 

 

 

ALMEIDA, C. A. O Cinema Como Agitador de Almas – Argila, uma cena do Estado 

Novo. São Paulo: Annablume, 1999. 

 

 

ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. Tradução Joaquim 

José de Moura Ramos. Lisboa: Presença-Martins Fontes, 1974. 

 

 

ANDRADE, M. N. Trilhas da Saudade. Fortaleza: RBS Editora, 2005. 

 

 

ARANHA, M. L. A; MARTINS, M. H. P. Fisolofando. Saõ Paulo: Moderna, 1989. 

 

 

AUMONT, J.; MARIE, M. Dicionário teórico e crítico do cinema. Campinas, SP: 

Papirus, 2004. 

 

 

AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidades enunciativas. Cadernos de estudos 

lingüísticos, 19. Campinas: IEL, 1990. 

 

 

BAKHTIN, M. M. Le marxisme et la philosophie du langage. Paris: Éditons de 

Minuit, 1977. 

 

 

_______. Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução Michel Lahud e Yara 

Frateschi Vieira. São Paulo: Editora Hucitec, 1979. 

 

 

_______.(V. N. Volochinov). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução Michel Lahud, 

Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec Editora, 1997. 



116 

 

 

BANHAM, R. Teoria e projeto na primeira era da máquina. São Paulo: Perspectiva, 

1979. 

 

 

BARROS FILHO, C.; MARTINO, L. M. S. O habitus na comunicação. São Paulo: 

Paulus, 2003.  

 

 

BARROS, J. M. O “ESTADO NOVO”. In: Primeiro Encontro de História Local, 

Departamento de Cultura e Turismo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

Cuiabá, 1980. Discurso disponível no Núcleo de Documentação e Informação Histórica 

Regional (NDIHR), Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, 1980. 

 

 

BARTHES, R. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 1979. 

 

 

_______. Mitologias. Tradução Rita Buongermino e Pedro de Souza. 8. ed. Rio de 

Janeiro, Bertrand Brasil, 1989. 

 

 

BORGES, L. C. O. Memória e mito no cinema de Mato Grosso. 1995. 156 f. volume 

1. Dissertação (Mestrado, Escola de Comunicação e Artes/USP) - Departamento de 

cinema, rádio e televisão, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 

 

 

BRAGA, M. Produção de linguagem e ideologia. São Paulo: Cortez, 1980. 

 

 

BRANDÃO, A. J. S. Ideias Gerais do Curso de Linguística Geral de Ferdinand de 

Saussure. São Paulo, 2006. Disponível em: 

<http://www.jackbran.pro.br/linguistica/curso_de_linguistica_geral.htm>. Acesso em: 

07/09/2009. 

 

 

BRANDÃO, L. L. A Catedral e a Cidade : uma abordagem da educação como prática 

social. Cuiabá : EdUFMT Editora, 1997. 

 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

 

CAMARGO, A. A. A Questão Agrária: Crise de Poder e Reformas de Base. In: 

GOMES, A. M, C. (Org.). O Brasil Republicano: Sociedade e Política (1930-1964), v. 

3. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

 

 

 

 



117 

 

 

CASCO, A. C. A. J. Sociedade e educação patrimonial. Revista Eletrônica do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 2006. Disponível em: 

<http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=131>. Acesso em: 20/03/2010. 

 

CAVALCANTI, L. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na 

arquitetura (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

 

 

CESNIK, F. S.; BELTRAME, P. P. A. Globalização da Cultura. São Paulo: Manole, 

2005. 

 

 

CHAGAS, M. S. Memória e Poder: dois movimentos. Cadernos de Sociomuseologia, 

v. 19, n. 19, p. 49 – 81, 2002. 

 

 

CHARAUDEAU, P. Le discours d’information médiatique. La construction du 

miroir social. Paris: Nathan-INA, 1997. 

 

 

CHARAUDEAU, P; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. São 

Paulo: Editora Contexto, 2006. 

 

 

CHAUÍ, M. O que é ideologia. São Paulo: Ed. Brasiliense. São Paulo. 1980. 

 

 

_______. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.  

 

 

CORREIA, T. B. Art déco e indústria – Brasil, décadas de 1930 e 1940. Anais do 

Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, v.16, n. 2, p. 47-104, 

Jul./Dec. 2008. 

 

 

COSTA, A. F.; CUNHA, M. A.; MARTELOTA, M. E. Lingüística. In: Mário Eduardo 

Martelotta et al. (Orgs.). Manual de Lingüística. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

 

COSTA, M. A. Estruturalismo. In: Mário Eduardo Martelotta et al. (Orgs.) Manual de 

Lingüística. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

 

COTRIM, G. História e consciência do mundo. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

 

COURTINE, J. J. La Toque de Clementis. Le Discours Psychanalytique, n. 2, 1981. 

 

 

DEBRAY, R. Critique de la raison politique. Paris: Gallimard, 1981 



118 

 

 

 

 

DINIZ, E.  O Estado Novo: estrutura de poder: relações de classe. In: GOMES, A. M. 

C. (Org.). O Brasil Republicano: Sociedade e Política (1930-1964), v. 3. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

 

 

DORILÊO, B. P. Egéria Cuiabana. São Paulo: Editora Verner Bícego, 1981. 

 

 

DURHAM, E. Texto II. In: Produzindo o passado, estratégias de construção do 

patrimônio cultural, A. A. Arantes (Ed.). São Paulo: Brasiliense, 1984. 

 

 

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL E ARTES VISUAIS. Ecletismo. 2007a. 

Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=ter

mos_texto&cd_verbete=357> Acesso em: 06/03/2010. 

 

 

______. Art Déco. 2007b. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=ter

mos_texto&cd_verbete=352> . Acesso em: 06/03/2010. 

 

 

______. Neocolonial. 2010. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=ter

mos_texto&cd_verbete=3809>. Acesso em: 06/03/2010. 

 

 

FONSECA, M. C. L. O Patrimônio em Processo. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 2005. 

 

 

FOUCALT, M. In: SILVA, R. A. A mulher no teatro brasileiro a partir das críticas de 

Bárbara Heliodora. Revista Eletrônica do Grupo PET – Ciências Humanas, Estética e 

Artes da Universidade Federal de São João Del-Rei. n. 1, 2005. Disponível em 

<http://www.ufsj.edu.br>. Acesso em: 26/05/2010. 

 

 

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 

 

 

______. A ordem do discurso. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. 20. 

ed. São Paulo: Loyola, 2010.  

 

 

FUNARI, P. P. A. Contradições e esquecimentos nas imagens do passado. Revista 

Primeira Versão: Cultura Material, Histórica e Patrimônio. Campinas: 

IFCH/UNICAMP, 2003. 

 



119 

 

 

GARCIA, N. J. Estado Novo, ideologia e propaganda política: legitimação do Estado 

autoritário perante as classes subalternas. Fonte digital. RocketEdition, 1999. 

Disponível em: <http:// http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/estadonovo.html>. Acesso: 

25/10/2010. 

 

 

GENTIL, A. C. O Signo: Significado e Significante. 2006. Disponível em: 

<http://pt.slideshare.net/PoshGirl/significado-e-significante>. Acesso em: 07/03/2010. 

 

 

GOMES, A. M. C. et. al. 3. Ed. Tomo III. 3. Volume. O Brasil Republicano 

(1930-1964). Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2004. 

 

 

GREGOLIN, M, R. Foucault e Pêucheux na Análise do Discurso: Diálogos e Duelos. 

3. ed. São Carlos: Editora Claraluz, 1997. 

 

 

GRUNBERG, E. Educação Patrimonial: utilização dos bens culturais como recursos 

educacionais. Museologia Social, Porto Alegre: Secretaria Municipal de Cultura, 2000. 

 

 

GUARESCHI, P. Sociologia Crítica: alternativas de mudança. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1999. 

 

 

HAROCHE, C; HENRY, P; PÊCHEUX,M. La Sémantique et la Coupure Saussurienne: 

langue, langage, discours. Langages, n. 24, Paris: Didier-Larousse, 1971. 

 

 

HENNEBELLE, G. Os cinemas nacionais contra Hollywood. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1978. 

 

 

HJELMSLEV, L. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: Perspectiva, 

1975. 

 

 

KERCHE, N. M. E. Vadiagem ou trabalho ordeiro: uma visão sobre o trabalhador 

mato-grossense. 2. ed. Cuiabá: Secretaria de Estado de Cultura, 2000. 

 

LACERDA, L. B. De Matriz a Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá: 

territorialidade, poder e memória (séculos XVIII – XX). 2001. 139 f. Dissertação 

(Mestrado em História) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2001. 

 

 

______. Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá: um olhar sobre sua demolição. 

KCM Editora, 2005. 

 

 



120 

 

 

LAFABRICA. Tesouros do Brasil: valorizando nosso patrimônio, preservando 

nossa cultural. Disponível em: <http://www.tesourosdobrasil.com.br.>. Acesso em: 

06/10/2009. 

 

LE GOFF, J. Reflexões sobre a História. São Paulo: Edições 70, 1982. 

 

 

______. História e memória. Tradução Irene Ferreira, Bernardo Leitão, Suzana 

Ferreira Borges. 4. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. 

 

 

LEMOS, C. A. C. O que é Patrimônio Histórico. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

 

 

LENHARO, A. Colonização e Trabalho no Brasil: Amazônia, Nordeste e 

Centro-Oeste. Campinas: Editora da Unicamp, 1985. 

 

 

LIMA, D. B. O cinema mato-grossense dos anos 90: entre o local e o global. 2006. 

106 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Linguagens, 

Universidade Federal de Mato Grosso, 2006. 

 

 

LIMA, J. P. A teoria glossemática de Louis Hjelmslev numa perspectiva 

historiográfico-linguística. 2010. 121 f. Dissertação (Mestrado em Linguistica) - 

Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.  

 

 

MAINGUENEAU, D. Novas Tendências em Análise do Discurso. 3. ed. Campinas: 

Pontes Editora, 1997. 

 

 

MALARD, M. L. As aparências em arquitetura. Belo Horizonte: Universidade 

Federal de Minas Gerais, 2006. 

 

 

MANZO, R. A arquitetura na construção da imagem do Estado Getulista: Rio de 

Janeiro – 1930/1945. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010. 

 

 

MARTELOTTA, M. Conceitos de Gramática. In: Mário Eduardo Martelotta et al. 

(Orgs.). Manual de Lingüística. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

 

MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. Tradução Waltensir Dutra; Florestan 

Fernandes. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. 

 

 

 

http://www.tesourosdobrasil.com.br/


121 

 

 

MATOS, K. F.; GUERRA, T. R. Cine Teatro Cuiabá: Memória. Monografia 

(Graduação em Comunicação Social) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 

2009. 

 

 

McLENNAN, G. et al. A teroria de Althusser sobre ideologia. In: Centre for 

Contemporany Cultural Studies, Universidade de Birmighan: Da ideologia. Tradução 

Rita Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 

 

 

MENDES, M. A. História e Geografia de Mato Grosso. 2. ed. Cuiabá: Editora 

Adriana, 2006. 

 

 

MENDONÇA, R. Roteiro Histórico & Sentimental da Vila Real do Bom Jesus de 

Cuiabá. 3. ed. Cuiabá: Edições Igrejinha, 1975. 

 

 

MILANEZ, N. O corpo é um arquipélago – Memória, intericonicidade e identidade. In: 

NAVARRO, P. Estudos de texto e do discurso: Mapeando conceitos e métodos. 1. ed. 

São Carlos: Claraluz, 2006. 

 

 

MONTEIRO, R. M. Notas para a construção de um diálogo entre a arquitetura e a 

semiótica. 2006. 87 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Universidade de Brasília, 2006. 

 

 

MOREIRA, M. Cuiabá na lente do foto Chau: um resgata cinematográfico. Cuiabá: 

Edição do autor, 2000. 

 

 

MUSSALIM, F. Introdução à linguística: domínios e fronteiras . v. 2. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

 

 

ORLANDI, E. P. Discurso e Leitura. São Paulo: Cortez/UNICAMP, 1988. 

 

 

______. A análise de discurso e seus entre-meios: notas a sua história no Brasil. 

Cadernos de Estudos Lingüísticos, Campinas, v.42, p. 21-40, jan./jun. 2002. 

Disponível em: <http:// 

http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/cel/article/view/1598/1177> Acesso em: 

17/05/2010. 

 

 

_______. A Análise de Discurso em suas diferentes tradições intelectuais: o Brasil. 

p. 1-18. Unicamp, 2003. Disponível em: 

http://www.analisedodiscurso.ufrgs.br/anaisdosead/1SEAD/Conferencias/EniOrlandi.pd

f> Acesso em: 19/06/2010. 



122 

 

 

 

 

_______. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 7. ed. Campinas: Pontes, 

2007. 

 

 

ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1986. 

 

 

PAULO, H. H. J. O DIP e a Juventude – Ideologia e Propaganda Estatal (1939-1945). 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 7, n. 14, mar./ago. 1987. Disponível em: 

<http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID ARQUIVO 3643 > Acesso 

em:02/05/2010. 

 

 

PÊCHEUX, M. “Sur les contextes épistémologiques de l’analyse de discours”. In: 

Mots, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, n. 9, out. 1984. 

 

 

______. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução Eni 

Orlandi et al. Campinas: Unicamp, 1988. 

 

 

______. O Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990. 

 

 

______. Análise automática do discurso (AAD-69). In: GADET, F.; HAK, T. (orgs.) 

Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel 

Pêcheux. Tradução Bethânia Mariani et al. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 1997.  

 

 

______. Papel da Memória. Campinas: Pontes, 1999. 

 

 

PEIRCE, C. S.Semiótica.3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

 

 

PIGNATARI, D. Semiótica da arte e da arquitetura. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. 

 

 

RICOUER, P. Interpenetração e ideologias. Tradução H. Japiassu. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1977. 

 

 

RODRIGUES, L. M. O Estado Novo: estrutura de poder: relações de classe. In: 

GOMES, A. M. C. (Org.). O Brasil Republicano: Sociedade e Política (1930-1964), 

Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 3ª ed., Tomo III, v. 3, 2004.  

 

 



123 

 

 

______. Socialismo e classe operaria. In: GOMES, A. M. C. (Org.). O Brasil 

Republicano (1930-1964). Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 3ª ed., Tomo III, v. 

3, 2004. 

 

 

RODRIGUES, M. Preservar e consumir: o patrimônio histórico e o turismo. In: 

FUNARI, P. P.; PINSKY, J. (Org.). Turismo e patrimônio cultural. 3ª ed. São Paulo: 

Contexto, 2003. 

 

 

ROSA, C. O Cinema Educativo através dos discursos de Mussolini e Vargas. 2008. 

Disponível em: 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/25-historia-no-cinema-histo

ria-do-cinema/126-cristina-rosa>Acesso em: 11/07/2010. 

 

 

ROUANET, S. P. A razão nômade: Walter Benjamim e outros viajantes. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 1993. 

 

 

SÁ, C. V. Memórias de um cuiabano honorário: 1939-1945. São Paulo: Resenha 

Tributária., [19--?]. 

 

 

SANTAELLA, L. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

 

 

SANTOS, R.P. Sujeito, discurso e ideologia: a constituição de identidades na cultura 

midiática. Revista Culturas Midiáticas. Vol. II. N 1. Jan./jun. Paraiba, 2009.  

 

 

SAUSSURE, F.Curso de lingüística geral. Tradução A. Chelini, José P. Paes; I. 

Blikstein. São Paulo: Cultrix; USP, 1969. 

 

 

SILVA, A. C.. As teorias do signo e as significações linguísticas. Revista Partes. Ed. 

39, 2003. Disponível em: 

<http://www.partes.com.br/ed39/teoriasignosreflexaoed39.htm> Acesso em: 

08/05/2010. 

 

 

SIMIS, A. Estado e Cinema no Brasil. São Paulo: Annablume, 1996. 

 

 

SIMÕES, P. G. A produção discursiva de Porto dos milagres – diálogo com a 

realidade social e construção da identidade nacional. In: XXVI CONGRESSO ANUAL 

EM CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO – Núcleo de Ficção Seriada. Belo Horizonte, 

2003. 

 

 



124 

 

 

TAILLIBERT, C. Le cinéma, instrument de politique extérieure du fascisme italien. In. 

Mélanges de l’école française de Rome. Italie et Méditerranée, v. 110, n. 2, p. 

943-962, 1998. 

 

 

TERENA, N. Cine Teatro Cuiabá fomenta artistas e plateias. Secretaria de Estado de 

Cultura do Mato Grosso, Cuiabá, 2009. Disponível em: 

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=898280&page=3>. Acesso em: 

10/09/2009. 

 

 

TODOROV, T. Mikhail Bakhtine: le príncipe dialogique. Paris: Seuil, 1981. 

 

 

TURNER, G. British cultural studies. London: Routledge, 2000. 

 

 

VARGAS, G. A nova política do Brasil: a realidade nacional em 1933. Rio de Janeiro: 

José Olympo, v. 3, 1935. 

 

 

VASCONCELOS, C. S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto 

político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 9. ed., São Paulo: Libertad, 2008. 

 

 

WILSON, V.; MARTELLOTA, M. E. Arbitrariedade e Iconicidade. In: Mário Eduardo 

Martelotta et al. (Orgs.). Manual de Lingüística. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

 

WOODWARD, K. Identidade e diferença: introdução teórica e conceitual. In:, Tomaz 

Tadeu da Silva (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

 

XAVIER, I. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3. Ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

APÊNDICE 10A - O CINEMA CONTRA O CINEMA  

 

 

Tivemos a primeira exibição pública do Cinematógrafo em um charmoso café de 

Paris em 1895. Este era a invenção dos irmãos Louis Lumière e Auguste Lumière 

começando a tomar vida. Estes, “Utilizavam a câmara como experimento científico 

filmando ‘A Chegada do trem à estação’, ‘A saída dos operários da fábrica’” 

(MOREIRA, 2000. p. 17), sendo basicamente uma forma de documentário. 

Invenção que apaixonaria pessoas pelo mundo afora; que se transformaria na 

maior indústria de sonhos do mundo; um equipamento de difusão de cultural, mas, 

muitas vezes, quando apropriada pelo Estado, de difusão ideológica.  

Inicialmente pensado, pelos irmãos Lumière, como um aparelho científico, foi nas 

mãos do ilusionista Georges Méliès que o cinematógrafo foi utilizado “para fazer 

pessoas sumirem, cabeças aumentarem e uma infinidade de truques com a câmara” 

(Ibid., p. 17). 

 Da utilização científica à de entretenimento, o cinema ganhou forças, caiu no 

gosto do cidadão parisiense e se popularizou mundialmente como a maior indústria de 

sonhos do mundo, sob as bênçãos de Hollywood, chegando ao Brasil em 1896. 

 Hollywood passou a ser a fábrica de sonhos para milhões de americanos das três 

Américas, criando padrões de beleza como a do homem branco, alto, forte, com formas 

definidas, cabelos claros e olhos azuis e da mulher com pele branca alva, frágil, com 

formas e contornos perfeitos, seios fartos, cabelos louros e olhos azuis a espera de um 

mocinho que lhe viesse salvar do vilão mau e, no final, a pedisse em casamento e 

pudessem construir uma família ao estilo de vida do Amerian Way off life.  

Não foram só os padrões de beleza que foram impingidos pelos filmes dos EUA 

no Brasil, mas, principalmente o estilo de vida dos estadunidenses, por meio da 

divulgação e valorização da cultura e dos seus produtos. Estes passaram a ser objeto dos 

sonhos de milhares de brasileiros, transformando o Brasil em colônia cultural dos 

ianques, que, por meio de seus filmes, chegavam a todas as cidades brasileiras que 

pudessem contar com aparelhos para reprodução fílmica. 

Segundo crítica publicada no Jornal O Estado de Mato Grosso de 19 de abril de 

1941: 
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(...) No assistir quase que diário de filmes retratando a vida 

norte-americana, em suas crises, seus costumes, seus aspectos típicos, 

seus ideais políticos, sua organização social, suas paisagens, suas 

tendências, suas características psicológicas, vai o povo assimilando 

tudo...direitinho. A americanização vai se processando aos poucos...os 

costumes... modas e até a língua. 

.  

Assim, passávamos a valorizar o produto não per si, mas pela marca que 

carregava. Se tivessem o “DNA” dos Estados Unidos da América do Norte garantiam-se 

que eram bons e pagávamos o estabelecido, contudo, em linhas opostas, 

desvalorizávamos e duvidávamos da qualidade dos produtos de marcas que não 

possuíam a digital ianque.  

Tratava-se da valorização da indústria dos EUA em detrimento da nacional; da 

valorização da cultura daqueles em detrimento à cultura brasileira. 

Contrários a essa onda ideológica, espalhada pelos filmes produzidos nos Estados 

Unidos da América, alguns cineastas de outras nacionalidades reagiram produzindo 

filmes que questionavam o americam way off life. Expuseram de maneira tácita, a 

utilização do cinema como meio de imprimir a ideologia de superioridade dos 

estadunidenses frente a outros povos. 

Nessa esteira, o cinema russo, que se desenvolveu impregnado dos ideais da 

Revolução Russa de 1917, procurava discutir, nos filmes, os problemas da dominação 

ideológica dos EUA, preocupados, também, em divulgar os ideais socialistas aos jovens 

e demais habitantes de seu país.  Procuraram produzir filmes que fizessem o 

expectador pensar de maneira crítica a sociedade e o mundo em que viviam. Temos 

como nomes importantes desta época: “Dziga Vertov (“O homem da Câmara”), 

Pudovikin (“A mãe”), e Serguei Eisenstein (“Outubro”)”cineastas que escreveram 

vários ensaios sobre a forma e o sentido do filme” (MOREIRA, 2000.  p. 19). 

Ainda, na Itália, prosperou o Neo Realismo. Para compreendermos o Cinema Neo 

Realista italiano, tivemos que nos debruçar sobre uma parte da história da Europa e, 

principalmente, da Itália do início dos anos 40.  

Quando da segunda-guerra mundial, seu desenrolar e ocaso, tivemos a Europa 

arrasada; com milhares de mortos; perda de parcela considerável de sua população 

jovem masculina, mas, principalmente, com traumas psicológicos que, para muitos, 

ainda hoje estão abertos. A Itália, no contexto da guerra, saiu vencida pelos aliados, 

tendo de se submeter a tratados e convenções impostos principalmente pelos Estados 
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Unidos.  

 

Este por sua vez, procurou tirar o maior proveito possível da situação 

geopolítico-econômica da Europa, emprestando dinheiro para reconstruir as nações 

arrasadas, mas também “cobrando” a americanização da vida destes povos. Produtos 

oriundos dos Estados Unidos invadiram as casas: aparelhos eletrodomésticos utilizados 

pelas estadunidenses passam a fazer parte do cotidiano das famílias italianas; filmes 

produzidos em Hollywood passaram a ser exibidos em quase todos os cinemas, 

ocupando salas e mais salas em detrimento das produções nacionais. 

Como forma de reação a essa invasão não só econômica, mas, principalmente 

cultural e ideológica, cineastas italianos começaram a produzir filmes que questionavam 

à ideologia americana a imposição de padrões de beleza e a desconexão com a realidade 

da Itália e das famílias italianos naquele momento. Segundo Moreira (2000. p.21)    

“O Neo-Realismo teve uma forte ligação com o gênero documentário, já que não usava 

estúdios. Tudo era filmado em externas, em cenários naturais, com poucos recursos e a 

presença de atores não profissionais (operários, camponeses, pescadores, [...])” 

mostrando a vida de idosos, crianças, pobres, etc.  

Nesse entendimento, são esclarecedoras as palavras de Guy Hennebelle (1978. 

p.65-6) sobre o cinema italiano da época: 

 

É um cinema que se obstina em restituir a problemática do país, como 

grita Lattuada em sua famosa apóstrofe: ‘somos mendigos? 

Mostremos nossos farrapos. Somos vendicos? Olhemos nossos  

desastres: são devidos à Máfia, à carolice hipócrita, ao conformismo, à 

irresponsabilidade, à educação defeituosa? Paguemos todas a nossas 

dívidas com um amor fero à honestidade e o mundo participará 

emocionado deste grande combate com a verdade (...)’ Nada revela 

melhor que o cinema os fundamentos de uma nação.  
 

Voltando nosso olhar à França, temos a Nouvelle Vague Francesa, que teve seu 

nascedouro em 1958. Com a retomada de algumas experiências russas de fazer cinema, 

os franceses propuseram uma mudança nos filmes nacionais, que passaram a não ter 

histórias com um início, meio e fim definidos, mas, foram deixados ao sabor do 

expectador construir a lógica da história. Destacou-se neste modus faciendi, o cineasta 

Jean-Luc Godard que “encorajou numerosos cinemas nacionais a se rebelarem contra, o 

conformismo estético ao cinema hollywoodiano” (Ibid., p.66). 

Na Alemanha tivemos o expressionismo como movimento expressivo do cinema 
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alemão. Este teve seu apogeu logo após a primeira guerra mundial.  Embebidos em 

uma atmosfera de nostalgia de uma Alemanha forte e invencível, tragados a uma 

realidade de derrota, dor, ressentimento e desilusão, este movimento rompe com a 

estética realista e, os artistas, têm na morte e na loucura seus principais temas.  Assim, 

“O artista expressionista dizia que “não via” e sim tinha visões, alucinações sobre o 

mundo que o cercava” (MOREIRA, 2000. p.23); 

Impregnados, em suas memórias, das imagens da guerra, com casas, ruas e 

pessoas destruídas, os filmes desta estética trabalharam a dualidade entre o claro e o 

escuro; passaram a mostrar ruas que levavam a lugar nenhum; labirintos; casas tortas; 

portas, janelas, esquadrias desalinhadas e uma gama de imagens visuais impactantes que 

fugissem da realidade.  Tinham os artistas com “os rostos sempre muito brancos, 

carregados de pó de arroz, como o sonâmbulo de ‘Gabinete de Dr. Caligairi’, de 1919 

(...) considerado um dos mais representativos do movimento expressionista alemão” 

(Ibid., p. 23). 

Enfim, apesar da invasão ideológica, por meio do cinema, nos países europeus 

pós-guerra, estes não deixaram de reagir.  Procuraram retratar nos filmes nacionais a 

realidade do momento histórico em que viviam; as cidades, os costumes enfim, a 

maneira de ser, de olhar, de se posicionar no mundo e para o mundo, suscitando, 

discussões que colocavam o espectador como alguém que poderia ver-se nas telas e não 

sentir-se um estrangeiro em suas salas de cinema, ao verem-se retratados estilos de vida 

completamente alheios aos seus e à sua realidade. Era, portanto, uma reação do cinema 

nacional contra os enlatados do cinema hollywoodiano. 
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APÊNDICE 10B – O CINEMA NACIONAL 

 

 

Apesar de o Brasil não estar no eixo Europa-América do Norte, onde as novidades 

e inovações cinematográficas tiveram sua difusão mais rapidamente, não tardamos a ter 

a primeira exibição do OMIÓGRAFO, aparelho utilizado na projeção dos filmes, que 

foi trazido da Europa ao Brasil por Vittorio di Maio. 

Segundo Moreia (2000. p 25): 

 

A primeira exibição pública de cinema no Brasil aconteceu no dia 8 de 

julho de 1896, na Rua do Ouvidor, número 57, na cidade do Rio de 

Janeiro. Esta primeira projeção cinematográfica no Brasil teve um 

público seleto, sendo composto basicamente de convidados e 

jornalistas. Estávamos ainda no período do Império e o Cinema, 

portanto, nasce no Brasil na Capital do Império, sob as barbas do 

Imperador. Após esta primeira exibição, foi grande a repercussão do 

fato na imprensa e nos cafés da cidade, o que ocasionou a abertura 

paulatina de várias salas de exibição na “Cidade Maravilhosa”. 
 

Assim, nasceu no Rio de Janeiro, para todos os brasileiros: O Cinema! Tivemos 

no Salão de Novidades, inaugurado em 31 de Julho de 1897, de propriedade dos 

Senhores Paschoal Segreto e José Roberto Cunhas Salles, localizado na Rua do 

Ouvidor, 141, a primeira sala fixa de cinema no Brasil, com a utilização, inclusive, de 

um cinematógrafo Lumière. (MOREIRA, 2000). 

Após a primeira exibição fílmica no Rio de Janeiro e sua positiva repercussão pela 

imprensa e sociedade em geral, viveu-se, no Brasil, um período de grande furor com 

relação ao cinema. Pelo país afora, salas de projeção foram abertas; houve uma intensa 

participação do público que comparecia às sessões e, logo, o mercado de produção 

cinematográfica se aqueceu. 

Uma peculiaridade dessa aurora do cinema no Brasil foram os chamados filmes
24

 

cantados, quando artistas, principalmente, os cantores as cantoras do Rádio, ficavam 

atrás da tela e, ao sabor das imagens, iam ou cantando ou falando, de acordo com a cena 

que se apresentava. O público gostava, pois tinha aguçado mais um de seus sentidos, a 

                                                 
24

 ‘A Viúva Alegre” (1909), “Barcarola” (1909), “A Tosca” (1909), “Sonho de Valsa” (1909), “O 

Guarani” (1911), dentre outros. 
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audição. Havia mais emoção nas cenas, devido à entonação dos cantores e artistas.  

Segundo Márcio Moreira (2000), o primeiro filme filmado no Brasil foi: Vistas da 

Baía de Guanabara, do Italiano Afonso Segreto, que filmou a Baía de Guanabara em 19 

de julho de 1898. O primeiro sucesso do Cinema Nacional foi Barro Humano de 1929, 

realizado pelos jovens Pedro Lima, Paulo Vanderley, Álvaro Rocha e Adhemar 

Gonzaga, este, fundador da Revista Cinearte. O primeiro grande clássico do Cinema 

Nacional: Limite, de 1930 de Mário Peixoto. Filme mudo trabalhava com temas como 

ambição, condicionamentos e conflitos; o homem a procura da realização de seus 

sonhos se depara com os condicionamentos que o limitam. O primeiro longa-metragem: 

Imigração e Colonização, filmado em 1910, no estado de São Paulo, cujo diretor foi 

João Stamato. Após esse período de outro, tivemos a invasão, sem precedentes, dos 

filmes americanos que ocasionaram o ocaso de nosso cinema. 

Isso se procedeu, pois, não havia como competirmos com as superproduções 

advindas dos Estados Unidos da América do Norte - EUA. Além de não termos os 

equipamentos que àqueles contavam, não dispúnhamos de nível técnico nem 

contávamos com toda uma gama de maquiadores, cenógrafos, cabeleireiros, professores 

de artes dramáticas, que preparassem nossos artistas para competir com o nível técnico 

de profissionalização dos ianques.  

Nossas produções, outrossim, não contavam com verbas nem subvenções estatais 

para fazer frente a esta invasão cultural norte-americana. Frente a este quadro pouco 

favorável ao cinema nacional, tivemos uma mudança de paradigma do público em 

relação às produções nacionais, que passaram a ser vistas como “meras curiosidades, e 

não como produtos destinados a alimentar um mercado, passando assim a viver em 

função única e exclusiva do produto estrangeiro” (MOREIRA, 2000. p.29), diga-se de 

passagem, dos Estados Unidos da América. Então, os filmes estadunidenses dominaram 

as salas de exibição existentes no Brasil. Os famosos enlatados invadiram a vida 

cultural da sétima arte. Nossos hábitos aos poucos começaram a mudar; começamos a 

copiar o amerian way off life em desprestígio à cultura nacional. 

Contrários a este cenário, surgiram no Brasil as companhias de valorização do 

Cinema Nacional contrário a cavação, então pseudônimo dado aos filmes estrangeiros 

por encomenda. Segundo Moreira (op. cit., p.19): 

 

Jovens e amantes da sétima arte do Rio de Janeiro, liderados por 

Adhemar Gonzaga, Pedro Lima, Paulo Vanderley e Álvaro Rocha, se 

uniram e organizaram a primeira campanha em prol do cinema 
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brasileiro, tendo como suporte a “Revista Cinearte” que tinha 

repercussão em todo o País. 
 

A partir desse momento, veríamos um período de reação por parte do governo que 

ascendia ao poder e de jovens e intelectuais, tanto em favor do Cinema Nacional como 

contra a invasão dos filmes estrangeiros. Segundo Ortiz (1986. p.845): 

 

(...) paralelamente à marginalização econômica e cultural de parcelas 

imensas das classes subalternas, se manifesta a expansão de um 

mercado de bens simbólicos que tem expressão considerável na 

medida em quem possibilita a consolidação das indústrias culturais e a 

reorganiza [organiza] a política estatal no que se refere à área cultural. 

 

Assim, a partir de 1930, a situação do cinema nacional começou a dar sinais de 

melhoras, muito, pelas campanhas em prol do cinema brasileiro e do Decreto 21.240 de 

02 de abril de 1932. Somados a isso, tivemos uma inovação tecnológica que veio a 

favorecer os cinéfilos brasilianistas: o advento do cinema falado! Como esse ainda 

estava nascendo, não havia técnica de letreiro sobreposto, e, em um país onde o inglês 

era dominado por um público seletíssimo, ocorreu uma brusca retração do público das 

salas de cinema com exibição de filmes estrangeiros e houve uma maior procura pela 

produção nacional. Assim, 

 

O Filme sonoro chega ao País em abril de 1929, em São Paulo, onde 

consegue atrair cinéfilos e curiosos (...). O sucesso foi tanto que neste 

mesmo ano foi produzido “Acabaram-se os Otários”, sendo o primeiro 

filme nacional completamente sonorizado (MOREIRA, 2000 .p. 29). 

 

Ainda, foi neste período de retração do cinema estrangeiro em favor do nacional 

que se deu o “o primeiro filme nacional de reconstituição histórica inteiramente 

sonorizado, de Libero Luxardo, extraído do livro ‘A retirada de Laguna’ (1871), do 

escritor Visconde de Taunay, sendo a produção feita no estado de Mato Grosso” (Ibid., 

p.29-30). 

Tivemos surgida no final dos anos 30, a Revista Cinearte, de Adhemar Gonzaga e 

Mário Behring. Fundada no Rio de Janeiro, dava destaque à produção nacional. A 

produtora Cinearte Stúdio, localizada à rua Abílio, 16 em São Cristóvão, permaneceu 

pouco tempo com este nome, vindo a chamar-se: Cinédia
25

. Com a filosofia de fazer 

                                                 
25

 A Cinédia manteve sua produção regular até 1942, ano em que começou a diminuir as produções e 

acabou por alugar seus estúdios para a RKO, que produziu, entre outros, o filme It’s all true, de Orson 
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bom cinema nacional, que à época, deveria mostrar “nosso progresso, as obras de 

engenharia moderna, nosso brancos bonitos, nossa natureza.” (Revista Cinearte. In. 

MOREIRA, 2000. p. 31). 

Outra companhia cinematográfica importante foi a Atlântida
26

. Fundada em 1941, 

iniciava-se com a Atlântida, uma nova fase no cinema nacional. Procurava-se deixar de 

lado as produções que se aproximavam de Hollywwod e do american way off life e 

valorizava-se a cultura brasileira em sua diversidade. Não só a cultura brasileira foi 

explorada pela Atlântida, mas toda uma gama de gêneros fílmicos, principalmente as 

chanchadas, os dramas, os musicais e as comédias. 

Logo, mostrar a cultura do povo ao povo foi tema que perpassou muitos filmes da 

Atlântida. Valores de nossa gente, principalmente das classes populares. Esse ver-se na 

tela; identificar-se com as personagens, atraiu milhares de cinespectadores às salas de 

exibição dos filmes da Atlântida que também contava, como estratagema, com a 

participação de grandes artistas nacionais oriundos do teatro
27

 e do rádio
28

. Dentre os 

gêneros produzidos pela Atlântida a chanchada foi a que mais se destacou.  

O sucesso dos filmes da Atlântida oportunizou distribuir e ocupar as salas de 

quase todos os cinemas do Brasil. Em suas produções procurava-se tocar o público pela 

emoção; construir personagens que se aproximassem de alguns tipos nacionais, mas, 

também, manter sempre a tríade: herói, mocinha e vilão. Essa eterna luta entre o bem e 

o mal, em que o cinespectador torcia até último momento para que o bem pudesse 

suplantar o mal. 

Passados o período de apogeu da Atlântida, esta teve seu ocaso em 1962, porém, 

deixou um legado
29

 de revistas “de divulgação artística, teatros, conferências, cine 

clubes, seminários e exposições que agitaram a vida paulistana”.  

                                                                                                                                               
Weles. Passado o período de parceria com a RKO, a Cinédia produziu um dos maiores filmes dos anos 

40: O Ébrio. 

 
26

 A fundação Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil S/A, então localizada à Rua Visconde do 

Rio Branco, 51, Rio de Janeiro era um empreendimento de Moacyr Fenelon, José Carlos Burle e Alinor 

Azevedo. 

 
27

 Mesquitinha, Oscarito, Grande Otelo, entre outros 
28

 Ângela Maria, Rui Rey, Silvio Caldas, Emilinha Borba, Luiz Gonzaga, Lindinha Batista, entre outros. 

 
29

 A Atlântida teve seu fim enquanto produtora, mas seus filmes influenciaram milhares de brasileiros; 

criaram e mudaram hábitos culturais, impulsionaram uma indústria cultural paralela de revistas, espaços 

em jornais com destaque para a programação cultural, e, principalmente, uma geração de cinéfilos que 

daria continuidade a esta magnífica indústria de sonhos no Brasil. 
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Merece destaque, também, A Companhia Cinematográfica Vera Cruz
30

. Após se 

tornar a principal produtora cinematográfica no Brasil, tendo como primeira produção o 

filme “O Caiçara” (1950) dirigido por Adolfo Celi e tendo o feito de receber a primeira 

premiação no exterior para uma produção nacional pelo filme “O Cangaceiro” (1953) 

de Lima Barreto que recebeu em Cannes a premiação de melhor filme de Aventura, essa 

companhia fechou suas portas em 1954
31

. De acordo com Moreira (2000. p.34), a 

falência da vera Cruz se deu devido a: 

 

(...) ausência de um sistema próprio de distribuição, pois os 

distribuidores e exibidores ficaram com mais de 60% da arrecadação; 

a manutenção de artistas e técnicos com dedicação exclusiva à 

companhia, que recebiam remuneração mesmo sem estarem em 

atividade; a falta de apoio governamental na criação de barreiras à 

concorrência desigual dos filmes estrangeiros. 

 

Com o advento da TV, tivemos um período de crise na indústria cinematográfica, 

com a falência de grandes estúdios e um esvaziamento por parte do público que preferia 

ficar em casa assistindo a programação da TV. Surgiram tentativas particulares da volta 

do cinema nacional. As produções independentes, que com poucos recursos e o lema 

“uma idéia na cabeça e uma câmara na mão” (Ibid., p. 35) operaram uma mudança, no 

então colapsado cinema nacional. Era o Cinema Novo que surgia. Assim, “O Cinema 

Novo nasce com a preocupação e intenção de descobrir, estudar, revelar, recriar 

esteticamente e influenciar o contexto da realidade social brasileira” (Ibid., p. 37). 

Dispostos a mudar o enfoque do cinema nacional, os jovens cineastas do Cinema 

Novo, produziram filmes que mostravam a realidade nua e crua da sociedade brasileira. 

Não a dos ricos e famosos, mas a vida dos que estavam à margem; das considerados 

minorias sociológicas que, na verdade, são a grande maioria da população brasileira. 

Procuraram inspirados no Neo-Realismo Italiano, mostrar o povo carioca 

passando a “Navalha na Carne”. Não havia uma preocupação em maquiar os fatos, mas 

sim em mostrar o povo em sua mais cruel marginalidade.  

                                                 
30

 A Vera Cruz surgiu em São Paulo em 04 de novembro de 1949, sob a direção de Franco Zampari e 

Francisco Matarazzo Sobrinho. Com a aquisição do que havia de melhor em equipamentos na Europa, a 

Vera Cruz se propõe a fazer cinema nos moldes de Hollywood, contratando no exterior os melhore 

profissionais da área. 

 
31

 Mesmo com um período de vida curto, a produção da Vera Cruz foi intensa. Sua importância no 

cenário artístico nacional foi grande e sua valoração ampliada com o premio internacional, o que fez da 

Marca Vera Cruz, uma chancela de prestígio com enorme influência em toda uma geração de cineastas, 

críticos, artistas e demais profissionais da indústria cinematográfica brasileira. 
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Assim, segundo Moreira (2000. p.37): 

 

Formou-se então, um núcleo, que denominou-se Cinema Novo, 

composto de uma nova geração de cineastas – Glauber Rocha, Nelson 

Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Diegues, Paulo 

César Saraceni, Leon Hirszman, David Neves, Luis Carlos Barreto e 

outros que, com responsabilidade e paixão pela sétima arte, fizeram de 

suas produções um instrumento de expressão e denúncia de nossas 

deformidades sociais. 

 

Enfim, o cinema Novo não deixou de influenciar e ser influenciado pelo contexto 

histórico dos Anos 60 no Brasil e na Europa, criando uma nova linguagem 

cinematográfica, que procurava mostrar a realidade brasileira aos brasileiros. Fazer o 

Brasil enxergar os que estavam à margem da sociedade e que muitas vezes são 

invisíveis aos olhos da burguesia e dos poderes constituídos, como os pobres; as 

prostitutas; os travestis; os portadores de necessidades especiais; os negros; os 

homossexuais; a vida nas favelas, nos subúrbios, rompendo com o estilo de produção 

baseada nos molde de Hollywood e, portanto, criando um estilo próprio de fazer cinema 

que ganhou notoriedade internacional e o respeito da crítica e do público especializado. 
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ANEXO 9A – Jornal O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 27 de agosto de 1939. 

Pesquisa: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 
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ANEXO 9B - Jornal O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 23 de julho de 1940. Pesquisa: 

Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 
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ANEXO 9C - Jornal O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 27 de julho de 1940. Pesquisa: 

Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 
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ANEXO 9D - Jornal O Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 10 de março de 1940. 

Pesquisa: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 
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