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“O meu maior sonho é realizar o sonho que era do meu avô: 

transformar o Cine Teatro Íris de novo em um grande Palácio 

das Artes, com todo o tipo de espetáculo, com shows, música, 

ballet. Enfim, botar para funcionar a casa que está estruturada 

para isso e que está parada. Eu não sei se eu verei esse sonho ser 

realizado, mas eu espero que meus herdeiros não desistam”.

Neyde Brilho Cruz | Neta de João Cruz, 
fundador do Cinema Íris

“Quando eu cheguei, a cúpula era de um plástico azul todo que-

brado. Só tínhamos acesso à parte da frente do espaço, começa-

mos a empurrar [a parede] e achamos uma portinha. Quando 

entramos, olhamos pra cima e ficamos surpresos com a ‘clara-

boia’, ninguém sabia o que era. Logo, chegaram os proprietários 

do prédio e começaram a contar a história do prédio. Quando 

eles me falaram que era do Eiffel, eu quis subir, descer, ver lá em 

cima. E a primeira coisa que perguntei foi: – Cadê o maquinário 

daqui de cima? Isso [a cúpula] ainda abre?”

Rita de Cássia | Proprietária do Maison Leffié, 
antigo Cinema Ideal

“E o cinema era uma atividade litúrgica, era como você ir à 

missa, só que você ia à missa quase todo dia, às vezes duas vezes 

por dia. E entrava naquelas catedrais de cinemas maravilhosas. 

Eu estou impressionadíssimo com a ideia que vocês têm de fazer 

esse resgate dos cinemas de rua, porque isso proporciona a pos-

sibilidade de pessoas em vários lugares se interessarem por res-

tauração dos cinemas que existem”.

Fabiano Canosa | Programador de cinema



“Eu acho que são possibilidades como estas que nos permitem 

rediscutirmos a cidade, através de experiências cinematográfi-

cas acadêmicas e reflexivas. Torço muito para que essas experi-

ências de cinema de rua voltem a acontecer e fervilhar, porque 

essa experiência diz muito de quem nós somos e pode criar novas 

gerações de cinéfilos, o que eu torço muito que aconteça”.

Beatriz Kushnir | Diretora do  
Arquivo Geral da Cidade

“Então, o que nos resta aqui é manter essa memória e tornar isso 

disponível ao público. Eu gostaria que a preservação se estendes-

se também aos prédios. Mas espero que pelo menos os lugares 

que sobreviveram, como é o caso do Odeon e do Rex, que eles 

continuem sendo salas de exibição e que as pessoas possam saber 

que esses foram os dois remanescentes de uma época gloriosa 

onde se tinha uma pequena Time Square”

Fábio Vellozo | Coordenador de documento e 
pesquisa na Cinemateca do MAM
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O CINEMA CARIOCA NA LENTE DA HISTÓRIA

A publicação de um trabalho sobre a memória das salas de exibição 

cariocas ao final do ano de 2020 tem uma enorme importância, para 

além do mérito de reunir um conjunto de informações que ampliem 

o conhecimento do tema e do reforço às iniciativas de preservação 

do conjunto arquitetônico remanescente. Embora dedicada princi-

palmente aos cinemas de rua do século XX, com elementos de uma 

história da atividade cinematográfica na cidade, a narrativa em tor-

no do hábito social de consumir cinema no Rio de Janeiro chega em 

um momento ímpar da história mundial recente e com enorme im-

pacto sobre a economia audiovisual como um todo.

A pandemia da Covid-19 alterou, talvez em definitivo, processos 

sociais, econômicos e culturais há muito arraigados e em lenta e até 

então criteriosa transformação para a dimensão de difusão, consulta, 

uso e recriação digitais, especialmente via internet. A quarentena e o 

isolamento social precipitaram a vida para a interface digital, inun-

dando monitores com lives e todo tipo de videochamadas pessoais e 

coletivas, e acelerou o comércio audiovisual com o boom dos strea-

mings, ao ponto de estar no horizonte de considerações a simples 

substituição das salas tradicionais como janela privilegiada do conte-

údo fílmico, em favor das novas plataformas de vídeo sob demanda.

O impacto de tamanha mudança em curso ainda está para ser 

medido, mas seus desdobramentos sobre esses espaços tradicio-

nais – incluindo as salas de shopping e multiplexes, que constituem a 

maior parte do circuito atual, além das poucas salas de rua que ainda 

funcionam, estão fechadas ou têm outra utilização no momento – se-

rão imensos. A possibilidade do desaparecimento quase que total do 

modelo de sala de exibição pública, coletiva, presencial, com tela 

grande e som multicanal, de grande volume e espacializado, só refor-

ça a necessidade de documentar os espaços já desaparecidos, os re-

manescentes e os que se colocarão na perspectiva do esquecimento.
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Trabalhos como a pesquisa e a gravação do conjunto de depoi-

mentos e entrevistas aqui apresentados procuram justamente criar 

uma documentação desse processo histórico, além de fornecer subsí-

dios para as ações de educação patrimonial, tombamento, pesquisa 

acadêmica, e preservação de toda uma experiência social que se en-

raizou profundamente no imaginário carioca, dados os esforços para 

manter salas icônicas, cinemas de bairro e mesmo espaços de cine-

clubes. O livro chega em momento ideal e chama a atenção para as 

vicissitudes e dificuldades que essa memória encontrou ao longo do 

tempo, além de estimular que continuemos a lutar por esse patrimô-

nio da cidade do Rio de Janeiro, sempre tratado com carinho, por 

exemplo, nas centenas de blogs, grupos de facebook, posts de instagram 

que se dedicam a trocar memórias e documentos sobre o conjunto 

das salas cariocas.

A iniciativa da RioFilme merece o reconhecimento da comuni-

dade e revela o quanto uma distribuidora de cinema socialmente 

empenhada entende suas atribuições para além da simples comer-

cialização de filmes. A participação na vida social, identificando os 

anseios, escutando os protestos e as reivindicações e atendendo as 

demandas, é papel de uma instituição pública sensível e empenha-

da. Desde há muito a RioFilme desenvolve ações de preservação au-

diovisual, em parceria com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, 

que atua como depositária legal das produções vinculadas à distri-

buidora, e de memória social carioca, de que o livro RioFilme: O Cine-

ma Carioca na Lente da História é o mais recente e nobre exemplo. Que 

venham outros.

Hernani Heffner 

Diretor da Cinemateca do MAM
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PRÓLOGO

“Os grandes cinemas, então, antes mesmo do filme já eram um 

filme… A história que se passava num palácio se dava a ver 

também num palácio” (José Carlos Avellar1).

A história do cinema no Brasil não se conta sem uma referência obri-

gatória à história da exibição, em especial no Rio de Janeiro. Foi na 

cidade maravilhosa, final do século XIX, a primeira sessão de ima-

gens em movimento, a primeira sala fixa de cinema, como, também, 

dos primeiros palácios cinematográficos. Rememorar esta trajetória 

é devolver ao presente às bases de um pensamento audiovisual que 

foi sendo amadurecido com o passar do tempo. Conhecer a história 

dos cinemas cariocas, além de legitimar as belezas ideológicas do 

movimento cinematográfico, possibilita rediscutirmos a cidade e os 

impactos patrimoniais, artísticos, turístico e intelectual acometidos 

com o desaparecimento dos cinemas de rua.

Este livro, portanto, é fruto de um projeto cultural e educacional 

produzido pela RioFilme, que reacendeu os cinemas cariocas de rua, 

sob uma perspectiva histórica. A jornada semanal, disponibilizada 

nas principais plataformas digitais da empresa, contou com um tra-

balho de pesquisa e uma equipe engajada em democratizar este im-

portante conteúdo, com episódios dotados de texto, fotos, entrevistas 

e vídeos, protagonizando um cinema por vez e possibilitando uma 

experiência marcante no presente de um passado vibrante. Pela ri-

queza de detalhes revelados durante a temporada, poderíamos até 

jurar que vivemos neste tempo das icônicas salas de exibição das 

primeiras três décadas do século XX.

Nos episódios, conhecidos como jornadas, tivemos participações 

muito especiais que abriram seus baús de memórias e nos revelaram 

saberes preciosos sobre estes cinemas. Uma neta emocionada que 

1 Prefácio do livro Palácios e poeiras: 100 anos de cinemas no Rio de Janeiro, de Alice 
Gonzaga (1996).
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persiste com o sonho do avô de transformar o Cinema Íris novamente 

em um palácio de arte, uma visionária que restaurou o Ideal e espera 

que o mundo conheça que em pleno centro do Rio há um antigo ci-

nema com uma cúpula assinada por Gustave Eiffel. Tivemos o her-

deiro honorário de Ernesto Nazareth nos contando a história do 

músico com o Odeon, como também cineastas, pesquisadores e escri-

tores que debruçaram suas vidas a conhecer mais sobre a beleza da 

memória das salas de exibição.

Foram meses conhecendo a história não apenas de prédios com 

arquiteturas que eram puro transbordar de beleza, mas, também, 

redescobrindo uma cidade que se configurou com as pessoas andan-

do na rua e se deslumbrando com os espetáculos que começavam nas 

fachadas dos cinemas, que eram verdadeiros cenários. O filme com-

plementava um show que começava na arquitetura. Fabiano Canosa, 

em entrevista a RioFilme, diz que para um menino pobre entrar na-

queles palácios cinematográficos, com lustres, tapetes, mármores, 

escadarias, pisos de granito, cortinas, era como entrar em um sonho, 

“era como ir à missa, mas com a diferença de querer ir todos os dias”, 

diz o programador de cinema, explicando seu encantamento.

Para este primeiro volume, recortamos a história da exibição nos 

cinemas do Centro do Rio que marcaram o comércio cinematográfico 

nas três primeiras décadas do século XX. Entre o Parisiense de Jácomo 

Staffa ao Alhambra de Francisco Serrador, da Belle Époque à Broadway do 

Rio, do filme mudo ao sonoro, dos pequenos cinemas aos templos cine-

matográficos, descobrimos um Rio de Janeiro que poucos conhecem e 

que infelizmente pouco restou. Mas, nunca é tarde para reviver e, 

quem sabe, favorecer uma nova geração de cinéfilos que, abraçando o 

passado, ressignifiquem o presente, devolvendo a identidade de um 

Rio que é alegre, solar, que é da rua, assim como os cinemas de outrora.

Deste modo, estamos prontos para te conduzir nesta incrível jor-

nada pelos cinemas cariocas de rua. Preparados? A sessão já começou!

Thays Ramos2

2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na 
área de concentração de comunicação, linguagens e movimento. Autora da tese 
“Corpos do Afeto”. Atua na pesquisa e coordenação da RioFilme.
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O CORAÇÃO DO BRASIL PULSAVA NA RUA DO OUVIDOR…

Direcionamos nossa lente para a famosa Rua do Ouvidor, 1896. O Rio 

de Janeiro era capital federal, a presidência da república ficava no 

Catete, mas o coração do Brasil pulsava na Rua do Ouvidor3. A moda, 

a literatura, a gastronomia, o jornalismo, a arte brasileira devem 

suas histórias à vivacidade deste lugar. Nas suas esquinas reuniam-se 

os políticos e intelectuais do momento. Pode-se dizer que em tempos 

preciosos essa rua produziu uma cultura própria4.

Não foi diferente com o cinema que teve na Rua do Ouvidor sua 

porta de entrada para o Brasil. No dia 8 de julho de 1896, número 57, 

junto ao Jornal do Commercio, tivemos a primeira exibição do cinema 

no país, por iniciativa do exibidor itinerante belga Henri Paille5.

Assistimos hontem ao ensaio do Omniographo, aparelho elétrico de 

projecções luminosas e vistas animadas que o público vae ter oca-

sião de muito apreciar graças ao Sr. Henri Paille. A sala que é bem 

iluminada á eletricidade fica repentinamente escura e desenrolam-

-se então, sob a vista dos espectadores, num quadro ao fundo, sce-

nas de um efeito surpreendente. Foram apresentados oito quadros. 

O Omniographo funciona na Rua do Ouvidor, n. 57. Agradecemos o 

convite e a gentileza com que fomos tratados.

(Gazeta da Tarde, 09.07.1896, p.2)6

3 LUSTOSA, I. Rua do Ouvidor: o palco das novidades. Revista Filme Cultura, n. 47, 
agosto, 1986.
4 Idem.
5 Segundo Alice Gonzaga, no livro “Palácios e Poeiras” (1996), Henri Paille tratava-
-se, provavelmente, de um pseudônimo. Não consta na lista dos operadores Lu-
mière. Também não parece ter existido exibidor ou cinegrafista franco-belga com 
esse nome.
6 GONZAGA, Alice. Palácios e Poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de Janei-
ro: Ministério da Cultura/ Funarte; Editora Record, 1996.
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As sessões eram curtas, filmetes de cerca de um minuto cada, com 

interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas de cida-

des da Europa. Só a elite carioca participou deste fato histórico, pois 

os ingressos não eram baratos7. Um ano depois, já existia no Rio uma 

sala fixa de cinema, o Salão das Novidades, que posteriormente teve o 

nome mudado para Salão de Novidades Paris no Rio, de Paschoal Segreto 

e José Roberto da Cunha Salles. A família Segreto teve atuação desta-

cada no cenário carioca e brasileiro na virada do século XIX para o XX, 

posto que, além do pioneirismo do cinema no país, tornaram-se pro-

prietários de grande fatia do mercado de diversões públicas no Rio de 

Janeiro8. Também tiveram casas de diversão em Petrópolis, Campos, 

Juiz de Fora e São Paulo. Uma curiosidade é que o lendário filme “Vis-

ta da Baia da Guanabara”, filmado pelo cinegrafista italiano Afonso 

Segreto (irmão de Paschoal) a bordo do navio Brèsil em 19 de junho de 

18989, ao chegar de uma viagem feita a América e a Europa, foi consi-

derado um dos primeiros filmes brasileiros. Mas se ele realmente 

existiu, nunca chegou a ser exibido. Ainda assim, desde os anos 1970, 

19 de junho é considerado o Dia do Cinema Brasileiro10.

Importante registrar que Afonso era na época um dos poucos co-

nhecedores das técnicas da produção cinematográfica no país, pois, 

quando de sua estada em Paris, fez um curso na Pathé Films. Os ir-

mãos Segretos passaram a registrar regularmente celebrações da so-

ciedade civil, cenas da cidade do Rio de Janeiro, bem como eventos 

sociais da elite carioca11.

7 BERNADET, Jean-Claude. Cinema Brasileiro: propostas para uma história. Rio de Ja-
neiro: Ed. Paz e Terra, 1979.
8 ARAÚJO, Vicente de Paula. A bela época do cinema brasileiro. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1976
9 Paschoal enviou seu irmão, Afonso Segreto, para Nova York e Paris no intuito de 
conhecer as novas técnicas cinematográficas e trazer equipamentos para a em-
presa. Em janeiro de 1898, embarcava Afonso Segreto para a América do Norte. 
Na volta, em 19 de julho filmou a Baía da Guanabara.
10 Os primeiros filmes brasileiros foram rodados entre 1897-1898. Hoje em dia, 
os pesquisadores consideram que os primeiros filmes realizados no Brasil são: 
“Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara” (de José Roberto da Cunha 
Salles), “Chegada do trem em Petrópolis”, “Bailado de Crianças no Colégio, no 
Andaraí” e “Uma artista trabalhando no trapézio do Politeama”, todos datados 
de 1897.
11 ARAÚJO, Vicente de Paula. A bela época do cinema brasileiro. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1976.
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Rua do Ouvidor, final do século XIX, primeira sessão de cinema do Brasil.  

Foto de Marc Ferrez.
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O Salão de Novidades Paris, com seu cinematógrafo, foi a primeira 

sala de cinema do Brasil12, porque, segundo Vicente de Paula Araú-

jo13, os cinemas anteriores foram ambulantes e instáveis14. O Salão 

Paris foi inaugurado no dia 31 de julho de 1897, na Rua do Ouvidor, 

n. 141.

Quem não tiver tido a dita de assistir a um banho de mar com 

todas as suas peripécias e todos os seus atrativos, não precisa ter 

o incômodo de se erguer do leito às 6h da manhã para ir ao Bo-

queirão do Passeio ou à Praia da Saudade; é bastante ir visitar 

o elegante Salão Paris no Rio, onde o Animatógrafo Super Lu-

mière, entre muitos outros, exibe um quadro desde gênero; e, tal 

é a perfeição do extraordinário aparelho que a ilusão é comple-

ta; quase se sente medo de que as ondas do mar, ultrapassando 

os limites do quadro, invadam o elegante salão.

(A Notícia, 15.11.1897)

Os srs. Segretto e Salles inauguraram ontem, na Rua do Ouvi-

dor, andar térreo do Club dos Reporters, as funções que aí vão 

dar com o animatógrafo Lumière. A sessão foi exclusivamente 

para a imprensa e o aparelho funcionou perfeitamente, agra-

dando bastante. Os quadros da dança da Serpentinas e o das 

melancias foram bisados. O aparelho é movido por uma moda à 

gás de força de 15 cavalos, fabricado por White e Midleton.  

A Instalação da eletricidade foi dirigida pelo engenheiro Augus-

tro Grillet.

(Folha da Tarde, 31.07.1897)

12 LUSTOSA, I. Rua do Ouvidor: o palco das novidades. Revista Filme Cultura,  
n. 47, agosto, 1986.
13 ARAÚJO, Vicente de Paula. A Bela época do cinema brasileiro. São Paulo: Perspec-
tiva, 1985.
14 ARAÚJO, Vicente de Paula. 1896: o cinematógrafo dos Lumière chegava ao Brasil. Re-
vista Filme Cultura, n. 47, agosto de 1986.
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Homenagem do Salão Paris, com a imagem do  
Presidente da República Campos Sales e do Paschoal Segreto, 1899.  

Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

O Salão Paris, com suas instalações precárias e altamente infla-

máveis (sistemas elétricos amadores, veludo e tecido nas paredes e 

muita madeira), sofre um incêndio em 1898, sendo reinaugurado 

em janeiro de 1899, com 200 lugares, resistindo enquanto a Rua do 

Ouvidor foi a primeira Rua do Rio, esta declinando com a grande 

reforma do prefeito Pereira Passos e o advento da Avenida Central, 

atual Rio Branco – novo polo cultural do Rio de Janeiro no começo 

do século XX.

Com isso, instalaram-se os primeiros prédios de cinemas de 

um surto que começou na Avenida Central e vai se dirigindo no 

caminho do Largo da Mãe do Bispo – atual Praça Marechal Floria-

no – culminando com a Cinelândia da década de 1920. A constru-

ção dos novos cinemas modernizava, a uma só vez, a exibição no 

Rio, a feição arquitetônica da avenida, uma vez que os cinemas 
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introduziram os primeiros grandes edifícios com mais de cinco 

andares, e o público consumidor de filmes da cidade, cuja popula-

ção era estimada em um milhão e duzentos mil habitantes. Vía-

mos a evolução das pequenas salas de exibição para os grandes 

prédios de cinema15.

15 VIEIRA, João Luiz; PEREIRA, C. S. Margareth. Cinemas cariocas: do Ouvidor à Cine-
lândia. Revista Filme Cultura, n. 47, agosto de 1986.
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CINEMA PARISIENSE (1907)

Primeiro prédio de cinema carioca

Construído exclusivamente para exibição de filmes, o Parisiense foi 

definitivamente a primeira casa de cinema de verdade existente no 

Rio de Janeiro1. Inaugurado em 09 de agosto de 1907, no número 

179 da então Avenida Central, foi beneficiado pela eletricidade insta-

lada primeiramente nesta avenida. O italiano Jácomo Rosário Staffa 

foi o precursor. Segundo Alice Gonzaga2, o dono do Parisiense nasce-

ra em Consenza, Itália; de família rica e nobre, aos 12 anos de idade 

fugiu de casa a bordo de um navio, ocupando a terceira classe, che-

gando assim ao Brasil. Para sobreviver, envolveu-se em muitos negó-

cios: foi engraxate, baleiro, jornaleiro, vendedor de bilhetes de 

loteria, até que enriqueceu no “jogo do bicho”.

Entretanto, seu grande desejo era o cinema que conhecera na 

terra natal. Em uma viagem à Europa, ele viu o cinema sendo ex-

plorado comercialmente e pensou que poderia fazer a mesma coi-

sa no Rio de Janeiro. Desafiou críticos, desacreditados de que, com 

o nosso clima, reter pessoas em uma sala fechada para assistir fil-

mes podia ser uma boa ideia. Staffa sempre rebatia: “se perder os 

cem contos que tenho, eles são meus”3. Ele não desanimou e colo-

cou seu sonho em andamento, abrindo o Parisiense – um grande 

sucesso que mudou os hábitos da cidade. O Correio da Manhã de 10 

de agosto de 1907 dizia: “a instalação elétrica é completa e a mais aper-

feiçoada. O mobiliário é de gosto e as pinturas são simples, mas adequadas 

e deslumbrantes”.

Em sua sessão de abertura teve uma orquestra regida pelo maes-

tro e compositor Leestac. O programa era o seguinte:

1 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de Janei-
ro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.
2 Idem.
3 Ibidem, p. 35.
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“Uma Viagem na Birmânia”, “Heroísmo de um Comissário”, “Ho-

mem de (cabeça) de Borracha”4 e “Astúcias Conjugais”5.

O Homem com a Cabeça de Borracha (1901),  
Georges Méliès.

O programa foi muito elogiado pelo público. Além de novidades 

no gênero, eram filmes emocionantes e engraçados. O poeta Vinicius 

de Morais6, crítico de cinema na primeira metade do século XX, afir-

ma na Revista Clima, edição de agosto 1944, que a primeira exibição 

de um filme brasileiro foi no Parisiense. As exibições eram diárias, 

com horários estabelecidos das 18h até meia-noite e, aos domingos e 

feriados, de 13h30 à meia-noite.

O cinema tinha 160 lugares e logo se tornaria pequeno pelo pú-

blico que concorria às suas sessões – geralmente mais mulheres e 

4 Possivelmente omitido no programa o nome completo do filme, que na verdade 
seria “O Homem de Cabeça de Borracha” (1901) de George Méliès.
5 GONZAGA, Alice. Parisiense: cinema na Avenida Central. Revista Filme Cultura, n. 
47, agosto, 1986.
6 MORAIS, Vinícius de. Crônicas para a história do cinema no Brasil. Clima, n. 13, São Paulo, 
agosto de 1944, p. 9-18, apud SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo 
e Rio de Janeiro nos primórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
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crianças. Um fato curioso a ser relatado é que na época não havia 

censura, esta era feita pelos próprios exibidores. E foi Staffa certa-

mente o primeiro a exercê-la. Segundo Alice Gonzaga7, na matinée de 

26 de setembro de 1926, o filme em cartaz era “Viúva de Marinhei-

ro”. Por considerá-lo trágico demais para o público infantil, ele foi 

substituído por “Crianças Ingênuas”.

Tempos depois, várias empresas exploraram o prédio do Parisien-

se, entre elas, a Vital Ramos de Castro, a qual se devem um moderno 

edifício e a reforma sofrida em 1945. O prédio resistiu aos tempos, 

mas não como cinema. Nele, hoje, funciona o Teatro Glauce Rocha e 

o Instituto Nacional de Artes Cênicas (Inacen), órgão da atual Secre-

taria Especial da Cultura do Governo Federal.

Cinema Parisiense, construído na Avenida Central, início do Séc. XX. 
Foto Augusto Malta. Arquivo Geral da Cidade do RJ.

7 GONZAGA, Alice. Parisiense: Cinema na Avenida Central. Revista Filme Cultura, n. 
47, agosto, 1986.
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Imagem da Avenida Central, de um lado o cinema Parisiense e, do outro, o Cinema Central. 
Foto de Augusto Malta. Arquivo do MIS.

Fachada do Parisiense. 
Destaque para senhores e 

senhoritas que frequentavam 
este concorrido estabelecimento.  

Fonte: Revista Fon-Fon de  
2 de dezembro de 1916.
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CINEMA PATHÉ – “O PATHÉSINHO” (1907)

Exibição do primeiro filme de ficção brasileiro

O Cinema Pathé, ou “Pathésinho”, como era carinhosamente chamado 

pelos cariocas, foi inaugurado em 17 de setembro de 1907, logo após 

o Parisiense. Primeiramente, foi instalado nos prédios 147 e 149 da 

Avenida Central – atual Rio Branco. O cinema foi idealizado pela fa-

mília Ferrez. Marc Ferrez foi um fotógrafo brasileiro, cujo currículo 

o aponta como fotógrafo de D. Pedro II.

A grande relevância de seus registros iconográficos data das pri-

meiras décadas da República, quando foi responsável por um dos 

mais importantes legados visuais do país nesse período. Junto com 

seus filhos, Julio e Luciano, entram no rol dos precursores da Sétima 

Arte. A firma Marc Ferrez & Filhos conseguiria em 1905 a representa-

ção da Pathé Frères, fábrica francesa de aparelhos e filmes cinemato-

gráficos, sobrevindo-lhe as vendas para todo Brasil1.

“Meu avô Marc Ferrez (1843- 1923) foi um grande fotógrafo e era 

amigo dos Lumière. Quando eles inventaram o cinematógrafo, 

Marc Ferrez e meu pai, Julio Marc Ferrez (1881-1946), estavam em 

Paris e foram visitá-los. Viram o cinematógrafo e ficaram encanta-

dos. Júlio logo sentiu que aquele divertimento teria um grande futu-

ro e em 1905 obteve a representação da Pathé Frères”.

(Gilberto Ferrez, Revista Filme Cultura,  

agosto 1986)

Na época, a firma foi a primeira a garantir uma programação re-

gular aos cinemas, fornecendo duas fitas por semana, pois, antes da 

Avenida Central, as salas de cinemas não tinham uma programação 

certa; exibiam pequenas fitas que não chegavam a uma hora de du-

1 FERREZ, Gilberto. Pathé: 80 anos de vida no Rio. Revista Filme Cultura, n. 47, agos-
to, 1986.
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ração e completavam a programação com números de palco, música, 

mágica, entre outros2.

Com todo esse envolvimento cinematográfico dos Ferrez e assis-

tindo ao sucesso do cinema, decidiram abrir sua própria sala de pro-

jeções. Porém, havia um impedimento. No contrato com a Pathé, 

havia uma cláusula que impedia a firma Marc Ferrez & Filhos de ser 

proprietária de cinemas. Pensando nisso, convidaram o dono de um 

café-concerto, Arnaldo Gomes de Souza, como sócio nesse negócio. 

Assim, nasceu a Arnaldo & Cia, firma que inaugura o primeiro Cinema 

Pathé. O símbolo do cinema era um galo, o “Galinho Encarnado”. O 

primeiro filme exibido foi “Max Quer Patinar”, de Max Linder3. A pri-

meira sessão foi bastante concorrida e na plateia estavam figuras his-

tóricas do jornalismo brasileiro, Julião Machado e Arthur Azevedo4.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1907. Primeira sessão do Pathé. Arthur Azevedo 
encontra-se na segunda fileira com o chapéu na mão. Fonte: Fundo Família 

Ferrez. Arquivo Nacional.

2 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
3 FERREZ, Gilberto. Pathé: 80 anos de vida no Rio. Revista Filme Cultura, n. 47, agos-
to, 1986.
4 Informações registradas em documentos e fotos do Arquivo Nacional.
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Anuncio do Cinema Pathé. O “Galinho Encarnado”,  
símbolo da Pathé Frères e exclusividade do Cinema Pathé.  

Fonte: Gazeta de Notícia, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1911.

Uma curiosidade é que, no início do século XX, o movimento 

maior da Avenida Central ocorria no trecho compreendido entre a 

Rua do Ouvidor e a Galeria Cruzeiro. Ninguém queria se estabelecer 

do lado ímpar porque era o lado que o sol batia à tarde e as senhoras 

não gostavam de frequentar por causa do calor5. O primeiro Pathé 

surgiu do lado ímpar, do lado do sol, sendo transferido em 11 de abril 

de 1912 para o lado nobre da avenida, ocupando o prédio n. 116, 

instalando-se em elegante prédio com escadaria de ferro trabalhado, 

bilheteria de bronze, assento de palhinha e uma série de telas pinta-

das por Henrique Bernadelli.

5 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de Janei-
ro: Ministério da Cultura/ Funarte; Editora Record, 1996.
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Segundo Alice Gonzaga6, os anúncios do Cine Pathé 1917 sempre 

destacavam sua máxima ventilação, seriação perfeita, temperatura 

agradável, e o arejamento do salão de 15 metros de altura. A sala de 

550 lugares era definida como ampla, arejada e confortável, mirando 

no público chic e smart. Único cinema do lado da sombra, do lado par. 

Uma orquestra tocava nos intervalos das sessões7.

Um fato interessante, e que marca a história do Cinema Pathé 

ainda no lado ímpar, bem como os Ferrez como precursores na his-

tória do cinema brasileiro, é contado pelo historiador Vicente de 

Paula Araújo8. Ele diz que em junho de 1908 foi exibido um filme 

de comédia brasileiro no Pathé chamado “Nhô Anástacio Chegou de 

Viagem”, uma série que concorre para ser o primeiro filme brasilei-

ro de ficção. O curta narrava as peripécias de um matuto que veio 

passear no Rio de Janeiro, desembarcou na estação da Central, an-

dou pelas ruas, viu a caixa de conversação, entrou no Palácio Mon-

roe, visitou o Passeio Público, enamorou-se de uma cantora, mas 

tudo se complicou com a chegada súbita da esposa. Foi filmado por 

Julio Ferrez e interpretado por José Gonçalves Leonardo. Devia ser 

“Nhô Anastácio” uma fita curta, com uns quinze minutos de dura-

ção no máximo9.

É a primeira vez, escreveu um cronista da época, que se fazem entre 

nós fitas desse gênero.

(Figueiredo Pimentel, Gazeta de Notícias, de 20.06.1908)

Nos lugares dos comentadores de filmes, que já existiam em al-

guns países, os espectadores do Pathé podiam se servir dos progra-

mas distribuídos pelos exibidores ou dos pequenos resumos 

publicados em jornais. Em 1907-1908, o cinema Pathé e Parisiense uti-

lizavam-se das sinopses, principalmente para a descrição dos qua-

6 Idem.
7 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. Editora Senac: São Paulo, 2019.
8 ARAÚJO, Vicente de Paula. A Bela Época do cinema brasileiro. São Paulo: Perspec-
tiva, 1976.
9 GOMES, Paulo Emílio Sales. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. 2. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996.
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dros das películas mais longas. Temos os dois cinemas lançadores 

fazendo uma boa propaganda dos enredos10. O selo de qualidade da 

coluna Binóculo, do jornal Gazeta de Notícia, caía geralmente sobre o 

Pathé. Ele estava entre os melhores e mais “bem frequentados”, no 

caso, por pessoas “smart”.

“Toda a gente já sabe que às terças e sextas há sempre programas 

novos. O Pathé, como sempre, esteve cheíssimo. Gente Smart”.

(Gazeta de Notícia, Rio de Janeiro, 25.04.1908)

Em janeiro de 1909, os exibidores Arnaldo & Cia e Guilherme 

Auler se uniram para o lançamento dos films d’art11. Embora produzi-

dos pela SCAGL (Société Générale des Auteurs et Gens et Lettres), tinham 

em Charles Pathé um dos seus acionistas e distribuidor natural para 

os países periféricos. Foi uma forma de elevação do espetáculo cine-

matográfico.

“Cinema de arte” ou “filme de arte” é um termo que se refere a 

produções cinematográficas tipicamente independentes e voltadas a 

um nicho de mercado. Em oposição a obras de caráter norte-america-

nas que são direcionadas ao grande público de mercado, o “filme de 

arte” é artístico, muitas vezes experimental e não projetado para o 

apelo de massa, feito principalmente por razões estéticas em vez de 

lucro comercial, e contém conteúdo não convencional ou altamente 

simbólico12.

O cinema Pathé fechou em 1940 e, em seu lugar, foi construído 

um edifício no qual hoje funciona um banco. As pessoas que fre-

quentaram os cinemas do Rio até a década de 1940, certamente lem-

bram-se do Pathésinho, assim conhecido quando o Pathé Palácio foi 

inaugurado em 192813.

10 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
11 Idem.
12 Ibidem.
13 FERREZ, Gilberto. Pathé: 80 anos de vida no Rio. Revista Filme Cultura, n. 47, agos-
to, 1986.
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Primeiro Pathé, 1907.  
Fonte: Fundo da Família 
Ferrez. Arquivo Nacional.

O primeiro prédio da direita para 
esquerda. Segundo Cine Pathé, 
numero 116, Avenida Central. 

Fonte: Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro.
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Orquestra de senhoras animava o intervalo do Pathé, Avenida Central 116. 
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Cartaz anunciando a 
estreia do filme “Luzes da 
Cidade”, de Charles 
Chaplin, no cinema Pathé, 
também conhecido como 
Pathésinho, Rio de Janeiro, 
junho de 1934.  
Fonte: Arquivo 
Nacional.
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Fachada do segundo Cine Pathé, numero 116, Avenida Central. 
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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CINEMA RIO BRANCO (1907)

Os filmes falantes e cantantes

O Cinema Rio Branco, mais conhecido em sua época por Cinematógrafo 

Rio Branco, foi inaugurado em 24 de novembro de 1907, na Rua Vis-

conde Rio Branco, número 42. O cinema pertencia à firma William & 

Cia. Um dos seus donos era o Cristovão Guilherme Auler, de família 

alemã, nascido em Petrópolis/RJ, e cuja juventude se passou nos Es-

tados Unidos1. Voltando ao Brasil, Cristovão Auler entra no mundo 

do cinema através da sua fábrica de móveis, fornecendo cadeiras 

para as salas, até fundar, em 1907, a sua própria sala de exibição2. Ao 

se assumir cineasta, mudou o nome para William Auler. Devido à sua 

primeira ocupação e apesar de seu cinema se instalar “fora do cen-

tro”, o Rio Branco contava com uma luxuosa instalação, móveis sofis-

ticados no padrão art nouveau. O Jornal do Commercio na época 

comentava: “Confortável salão com capacidade para 500 espectadores, bem 

ventilado e com luxuosa instalação da acreditada Casa Auler & Cia”.

Dá gosto assistir-se a uma sessão nesse luxuoso cinema, com sua 

instalação custosa, seus divâs ricos de couro, tacheados a amarelos, 

seus faiscantes espelhos, encimados por estatuetas de preço, sarpea-

dos por guirlandas de lâmpadas elétricas, sua frequência fina, os-

tentando ricos costumes, seus programas originais, enfim, tudo 

quanto é preciso para prender o público com conforto e arte.

(O Paiz, Rio de Janeiro, 3.12.1909)

O Cine Rio Branco estava entre os mais bem frequentados pela elite 

carioca, apesar de situado fora da Avenida Central, famoso por suas 

1 LOPÉZ, Ana M. Auler, William, in: Richard Abel, Encyclopedia of early cinema, Lon-
dres: Routledge, 2005. JOHNSON, Randal. The Film Industry in Brazil: Culture and the 
State. University of Pittsburgh Press, 15 de abril de 1987, p. 31.
2 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
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encenações inteiramente novas, suas fitas com grande nitidez e de 

cores naturais, segundo o Jornal Gazeta de Notíciais. Esse jornal relata 

que os cinemas tentavam atrair o público infantil, entre eles, o Rio 

Branco, que utilizava a prática da distribuição de bombons e brinque-

dos para as crianças e pequenos leques para as mulheres, pois enten-

diam que com as crianças vinham as mães, filhas e as moças 

casadouras3. Sobre esses dois públicos principais, o colunista de O 

Paiz, de agosto de 1908, Luiz da Câmara Reys, escreveu que os “espec-

tadores de três a dez anos são talvez os mais entusiastas”.

O Cine Rio Branco foi inaugurado já com uma fita falante em sua 

programação, ou seja, os exibidores faziam a combinação por cabea-

mento de projetores e fonógrafos, explorando os “Cinematógrafos 

Falantes”4. O Fonógrafo é um aparelho inventado em 1877 por Tho-

mas Edison para a gravação e reprodução de sons através de um cilin-

dro. Segundo o pesquisador Fernando Morais Costa 5, o mesmo 

espetáculo provia, portanto, acompanhamento sonoro mecânico, pelo 

fonógrafo em sincronia com o projetor, e música ao vivo, pela orques-

tra, ressaltando, ao que tudo indica, que esta não acompanhava os fil-

mes, sendo executada apenas nos intervalos entre eles. A orquestra do 

Rio Branco era responsabilidade do maestro Costa Júnior, conhecidíssi-

mo à época. Em 1908, o cinema exibiu dezesseis falantes novos: A 

Tosca, Carmen, Trio de Bocaccio, Otelo, A Marselhesa, Herodíade, etc6.

Inegavelmente este Cinematógrafo bate o recorde no gênero. Ontem 

não havia um lugar vazio desde às 7 horas até meia-noite. Por vá-

rias vezes a polícia interveio para impedir a invasão do público 

aglomerado na rua, em frente ao cinematógrafo, disputando um 

lugar. A Tosca foi freneticamente aplaudida e os belos efeitos de tem-

pestade nos Dois Irmãos deixaram o público entusiasmado. Quem 

3 Idem.
4 A primeira tentativa de sincronização entre a imagem e som na época do cine-
ma mudo, ainda não era os filmes sonoros, estes foram estreados no Brasil em 
1929.
5 COSTA, Fernando Morais da. O Som no Cinema Brasileiro. Tese apresentada ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, 
Rio de Janeiro, 2006.
6 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
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quiser um lugar agora nesta casa de diversões compre assinatura 

[…]. Os srs. Wiliam e Cia. estão a caminho da fortuna […].

(Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 13.04.1908)

Esse livro traz, com exclusividade, uma relíquia do Cinema Rio 

Branco. Trata-se de um programa completo datado de 1909, com ên-

fase na empresa William e Cia., o maestro Costa Júnior e o registro 

das exibições com os filmes falantes em cartaz na época, “A Marse-

lheza”, “A Valsa da Viuva Alegre” e também o primeiro filme de fic-

ção brasileiro, “Seu [Nhô] Anastácio chegou de Viagem”. O ator 

Leonardo deu voz ao filme brasileiro como escrito no programa. José 

Inácio de Melo Souza confirma que foi no Pathé que o citado filme 

estreou, mas foi no Cinematógrafo Rio Branco que ele ganhou voz7. 

Passados 112 anos, a história se faz presente com a descoberta dessa 

importante peça.

Willian Auler se apresenta como grande produtor do ano de 1908 

dos “filmes cantantes” 8, aliando-se, nesse processo, a Júlio Ferrez 

(cuja família era proprietária do Pathésinho). Neste mesmo ano, come-

ça o trânsito dos “falantes” para os “cantantes”, incidindo na passa-

gem dos falantes estrangeiros para os cantantes de produção 

nacional, na filmagem da execução de canções que eram sonorizadas 

ao vivo, por cantores consagrados escondidos atrás da tela.

Apesar da absurda ideia de se ter o cantor famoso escondido atrás 

da imagem cantante, os “filmes cantantes” tinham boa sincronia e 

foram sucesso absoluto. Auler entra na produção a partir da exibição. 

Seus “filmes cantantes” provavelmente tinham o intuito de manter 

a sua sala lucrativa. Com o sucesso, nos anos seguintes a produção de 

cantantes aumenta e se diversifica9. No dia 15 de fevereiro de 1908, 

a coluna Binóculo pediu para que os frequentadores da Avenida Beira-

-Mar aparecessem até às 17 horas para serem filmados pelo cinegra-

fista do Cinema Rio Branco.

7 Na época, não existiam filmes sonoros. O trabalho era então realizado por ato-
res que falavam ou catavam, conforme o desenrolar do filme, atrás da tela do 
cinema.
8 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
9 Idem.
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Programa do 
Cinematógrafo Rio 
Branco, 1909. Em 
destaque na capa, a 
empresa William e Cia. e 
o Maestro Costa Júnior. O 
programa contava com 
os falantes “A 
Marselheza”, “A Valsa da 
Viuva Alegre” e o filme 
brasileiro “Seu Anastácio 
Chegou de Viagem”. 
Fonte: Acervo 
RioFilme.



35

Filmagem do Filme Cantante Barcarola, exibido no Cinema Rio Branco,  
filmado por Julio Ferrez na Praia do Arpoador, Rio de Janeiro10.

Em 1909, O Cinematógrafo Rio Branco anuncia sua grande novida-

de: a opereta “A Viúva Alegre”. Alberto Moreira adaptou a opereta 

para o cinema e o maestro Costa Júnior ficou com a parte musical. A 

opereta filmada era um passo adiante importante em relação aos 

cantantes montados com solos e duetos, ainda que somente aumen-

tasse o número para três cantores na condução da trama11.

Alberto Moreira escreveu uma primorosa obra cinematográfica, 

gênero novo na nossa literatura e que só na França se arriscaram em 

fazer, segundo falavam os críticos, tornando-se um dos grandes su-

cessos de público para o Rio Branco. Em outubro daquele mesmo ano, 

“A Viúva Alegre” já havia feito sua centésima apresentação. Um êxito 

comparável foi o filme “Paz e Amor”, estreado no Rio Branco em 25 de 

abril de 1910, tido como film d’art nacional. O ponto de partida para 

o enredo tinha sido a frase do presidente Nilo Peçanha, ao assumir o 

cargo: “Farei um governo de paz e amor”. O filme era uma sátira à 

10 Ibidem, p. 298.
11 SOUZA, José Inácio de Melo. Imagens do Passado: São Paulo e Rio de Janeiro nos pri-
mórdios do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2019.
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elite local e parodiou o então presidente do Brasil, tendo sido exibido 

mais de 1.000 vezes neste cinema12.

Foto do maior sucesso do cinema Rio Branco, Paz e Amor. O Chaleira (No Centro) 
representaria o articulador político Pinheiro Machado, tendo de cada lado os 

candidatos presidenciais Rui Brabosa e Marechal Hermes da Fonseca.  
Fonte: Fon-Fon, n. 18, Rio de Janeiro, 30.4.1910.

O filme “Paz e Amor” estava em cartaz quando, no dia 08 de ju-

lho de 1910, houve um incêndio no Rio Branco. O incêndio começou 

por volta das 15h e tomou todo o primeiro andar, inclusive a sala das 

películas, destruindo um grande arsenal de filmes cantantes produ-

zidos. Do cinema, salvaram as cadeiras de primeira classe, o projetor, 

alguns filmes como “Paz e Amor” e “O Chantecler”, filme que estrea-

ria em seguida13.

Desde então, o sucesso do empreendimento não foi o mesmo. 

Após o incêndio, o cinema se instalou no número 53 da mesma Rua 

Visconde Rio Branco; depois, mudou-se para o Parque Fluminense e, 

12 Idem.
13 Ibidem.
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em seguida, para Petrópolis, enquanto um cinema definitivo era pro-

videnciado. Este apareceu na Rua Gomes Freire, número 13/19, como 

um segundo cinema Rio Branco com agora mil lugares. Este também 

teve uma vida muito curta. Em 15 de maio de 1915 foi vendido e todo 

o equipamento da casa de espetáculos foi a leilão. O primeiro prédio 

ainda existe, onde hoje funciona a hospedaria “Hostel para Cavalhei-

ros”. No térreo, há uma papelaria, dois bares e uma tinturaria.

Incêndio no Cinema Branco, 1910. 
Fonte: O Paiz, Rio de Janeiro, 8.7.1910.
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Saída de uma sessão do Cinematógrafo Rio Branco.  
Foto Augusto Malta. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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CINEMA IDEAL (1909)

Única casa na América do Sul a projetar ao ar livre

Os quatro sobrados que compunham originalmente o Cinema Ideal fo-

ram construídos em 1905 pelo construtor Miguel Bruno, a mando de 

seu proprietário, o Visconde de Moraes1. Localizado na Rua da Cario-

ca, números 60, 62 e 64, o empreendimento foi inaugurado em 02 de 

outubro de 1909, quando a Empresa Pereira, Pinto e Cia., do ramo 

cinematográfico, adquiriu os quatro imóveis. Foi o primeiro cinema 

da Rua da Carioca. Dias depois, ela receberia o Cine Íris, no número 

49, grande concorrente do Ideal2. Este que, mesmo sendo inaugurado 

em outubro, somente em 09 de novembro começou a funcionar.

Dentro da sua arquitetura, há uma cúpula móvel assinada por 

Gustave Eiffel – engenheiro francês que construiu a Estátua da Liber-

dade e a Torre Eiffel – sendo uma das poucas obras do engenheiro 

construídas fora da Europa3. Obra elegante projetada em cimento e 

ferro, ocupando cerca de duzentos metros quadrados, que eletrica-

mente se abria em duas partes, oferecendo, à época, melhor ambien-

tação e conforto4. Ficava aberta nas noites de verão, as famosas soirées.

Não se sabe exatamente quando a cúpula foi introduzida no Cine 

Ideal, mas alguns acreditam que, como o primeiro proprietário era 

um Visconde, este teria trazido o monumento da Europa. Outros 

acreditam que foi em 1913, quando os proprietários do cinema abri-

lhantaram o local. Sem dúvida, era a grande novidade da cidade à 

época: abrindo durante as sessões para renovar o ar e refrescar o 

ambiente. Era a única casa na América do Sul a projetar ao ar livre.

1 ALCANTARA, Antonio Pedro; CONFORTO, Gerson; SAMPAIO, Júlio César Ribeiro. A 
Recuperação do Ideal e revitalização urbana. Revista Filme Cultura, n. 47, agosto de 1986.
2 LIMA, Pedro. Na década de 10, os fãs lotavam o Íris e o Ideal. Revista Filme Cultura, 
n. 47, agosto de 1986.
3 ALCANTARA, Antonio Pedro; CONFORTO, Gerson; SAMPAIO, Júlio César Ribei-
ro. A Recuperação do Ideal e revitalização urbana. Revista Filme Cultura, n. 47, agosto 
de 1986.
4 Idem.
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Cúpula móvel assinada por Gustave Eiffel que se abria  
eletricamente para refrescar o ambiente. 

Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa.

Em 1921, o local passou por uma grande reforma que ampliou sua 

sala de projeção e colocou-o entre os maiores cinemas da cidade, ao 

lado do Cinema Avenida e do Íris. O novo proprietário era Manoel Pinto. 

A reinauguração ocorreu em setembro, marcada por um “ato solene” 

que teve a presença do conselheiro Rui Barbosa, representantes do pre-

feito e do chefe de polícia, congressistas, jornalistas e empresários5.

O ambiente contava com uma sala de espera ampla, elegante, lu-

minosa e ventilada agradavelmente. Havia um coreto ao fundo, onde 

tocava uma orquestra de senhoritas regida pela Mademoiselle Maria 

Luíza. O salão de espetáculos era revestido de belíssimos azulejos in-

gleses, geométricos e florais, que formam uma faixa de aproximada-

mente dois metros de altura, circundando todo o balcão e as escadarias. 

As paredes foram pintadas por André Vento em puro estilo árabe, 

caracterizado por cores fortes e muitos detalhes sofisticados6.

5 Ibidem.
6 ALCANTARA, Antonio Pedro; CONFORTO, Gerson; SAMPAIO, Júlio César Ribei-
ro. A Recuperação do Ideal e revitalização urbana. Revista Filme Cultura, n. 47, agosto 
de 1986.
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Reinauguração do Cine Ideal, Rio de Janeiro, 1921. José Joaquim da Palma e  
Manuel Pinto à direita de Rui Barbosa, no saguão do cinema.  

Fonte: Coleção Rui Barbosa/Fundação Casa de Rui Barbosa.

O Cine Ideal tinha uma disputa saudável com o Íris, visto que os 

proprietários amigos se divertiam disputando entre si os fãs de cine-

ma. Às segundas-feiras, a Rua da Carioca ficava intransitável na hora 

da abertura dos cinemas. Juntava os públicos de um e do outro. Eles 

inovaram exibindo séries e seriados que foram um sucesso no início 

do século XX. O Ideal exibia os filmes da Pathé e os grandes sucessos, 

como “Estrela de Nova York” e “O Mistério das Sete Pedras”. Este era 

o cinema preferido de Rui Barbosa, que tinha uma cadeira cativa, 

cujo móvel continuou interditado depois de sua morte e foi identifi-

cado com uma placa comemorativa. Atualmente, a cadeira se encon-

tra na Casa de Rui Barbosa7.

As sessões começavam 13h e interrompiam o trânsito, ninguém pas-

sava. Quando tocava a campainha para começar, a multidão levava 

porta e tudo para dentro… Eu preferia os filmes do Ideal; o Adhe-

mar Gonzaga preferia os do Íris. Ele gostava mais de cow-boys, e eu 

das artistas bonitas.

(Pedro Lima, Revista Cultura Filme, n. 47, 1986).

7 LIMA, Pedro. Na década de 10, os fãs lotavam o Íris e o Ideal. Revista Filme Cultura, 
n. 47, agosto de 1986.
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Cadeira cativa de Rui Barbosa no Cine Ideal, interditada depois de sua morte. 
Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa

Manoel Pinto, em 12 de maio de 1926, dia de seu aniversário, 

reinaugura o cinema como cineteatro. A peça escolhida foi “Cala a 

boca, Etelvina”, de Armando Gonzaga. O elenco, encabeçado por 

Alda Garrido, contava com a participação de Olga Louro, Georgina 

Guimarães, Rosita Rocha, Manoel Durães, Augusto Annibal, Améri-

co Garrido, Gervásio Guimarães e Pedro Celestino. O ensaiador foi 

o Sr. Augusto Santos. A música de Freire Júnior teve versos de Ru-

ben Gill8.

Depois do seu fechamento em 1961, parte do imóvel foi destruí-

da e deu lugar a uma sapataria (Polar). Mais tarde, em 1994, os dois 

sobrados que originalmente comportavam a sala de projeção sofre-

ram um grande incêndio. Posteriormente, no ano de 1996, a constru-

ção foi vendida aos comerciantes Maurício Francisco Tauil e João 

Alves Ferreira. Logo após, foi transformada em uma boate muito fre-

8 PINTO, Aloysio de A. A música, o pianeiro e o cinema silencioso. Revista Filme Cultu-
ra, n. 47, agosto de 1986.
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quentada e conhecida como “templo da house music”, até ser fechada 

em 20149.

Em novembro de 2015, o prédio número 62, depois de ser aluga-

do e passar por uma grande reforma, é reinaugurado, trazendo no-

vos ares para a rua com um novo empreendimento e um novo nome, 

o salão de eventos Maison Leffié. O art nouveau do lendário cinema não 

foi perdido10.

O espaço passou por um longo estudo com o propósito de se 

manter a elegância da arquitetura original, com a cúpula de Gustave 

Eiffel. “Leffié significa Eiffel ao contrário”, disse uma das sócias, Rita de 

Cássia Silva, que concedeu uma entrevista para a RioFilme. Arquite-

ta, ela relatou que, ao entrar no prédio todo deteriorado, o que mais 

chamou a sua atenção foi a cúpula, cuja origem era ainda desconhe-

cida. Tão logo descoberta a importância histórica da cúpula, o encan-

to da arquiteta aumentou ainda mais, bem como o seu desejo de 

reformar o espaço.

Uma vez que o prédio é tombado pelo Instituto Estadual do Patri-

mônio Cultural (Inepac) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-

tico Nacional (IPHAN), os atuais locatários tiveram que respeitar 

todas as regras de conservação da memória do local. “Tenho um so-

nho de que esse lugar voltasse a ser o que era antes”, disse Rita de 

Cássia, que logo muda o tom ao nos confidenciar que a pandemia do 

coronavírus vem tornando esse seu desejo cada vez mais difícil. Ela 

nos relatou emocionada as dificuldades de manter o local com o es-

paço fechado por meses. Ela teme não ter fôlego de continuar acredi-

tando em seu sonho11. “Eu acredito no turismo do Rio, eu acredito na 

cultura do Rio”, pontua a arquiteta.

9 CANDIDA, Simone. LIMA, Ludmilla. Antigo cinema ao ar livre, Cine Ideal reabre como 
casa de eventos. Jornal O Globo, 22 de novembro de 2015. Disponível em: <https://
oglobo.globo.com/rio/antigo-cinema-ao-ar-livre-cine-ideal-reabre-como-casa-de-
-eventos-18110211>.
10 FREIRE, Quintino G. Onde era o Cine Ideal agora tem uma casa de eventos, a Maison Le-
ffié. Diário do Rio, 26 de novembro de 2015. Disponível em: <https://diariodorio.
com/onde-era-o-cine-ideal-agora-tem-uma-casa-de-eventos-a-maison-leffie/>.
11 A entrevista foi feita em julho de 2020, em pleno pico da pandemia do corona-
vírus, no isolamento social, com todos os estabelecimentos que não se enquadra-
vam nos serviços essenciais fechados. Em setembro de 2020 as casas de eventos 
foram autorizadas a reabrir.
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Fachada do  
Cinema Ideal,  
Rua da Carioca. 
Fonte: Arquivo 
Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro.

Sala de projeções do Cinema Ideal.  
Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Distribuição de brinquedos às crianças do Cinema Ideal. 
Fonte: Careta, 22 de janeiro de 1910, n. 86. Disponível em:  

<https://cinemasilenciosonoriodejaneiro.wordpress.com/author/
cinemasilenciosonoriodejaneiro/>.

Sala de projeção do Cinema 
Ideal e cúpula móvel assinada 
por Gustave Eiffel. 
Fonte: Revista Filme 
Cultura, 1986, p. 125.
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Hoje, a  
Maison Leffié.  
Foto: Eduardo 
Moraes. 
Arquivo 
RioFilme.

Hoje, a fachada 
do Maison Leffié.  
Foto: Eduardo 
Moraes. 
Arquivo 
RioFilme.



47

CINEMA SOBERANO (1909) – CINE-THEATRO ÍRIS (1921)

O mais antigo que ainda resiste

De todos os cinemas de rua cariocas, o Íris é o mais antigo que ainda 

resiste. Localiza-se na Rua da Carioca, número 49, área central do 

Rio, entre o Largo da Carioca (e, por conseguinte, também da Estação 

Carioca de metrô) e a Praça Tiradentes. A sala foi inaugurada em 30 

de outubro de 1909, com 200 lugares, por João Cruz Júnior1.

Primeiramente, foi-lhe dado o nome Cinematographo Soberano, ho-

menagem do fundador a um dos seus cavalos2. Em 1914, passou a se 

chamar Theatro Vitória, transformando-se em um teatro de varieda-

des. Passou por uma reforma em 1921, quando ganhou um terceiro 

andar e ornamentação no estilo art nouveau (um movimento artístico 

que surgiu no final do séc. XIX), expandindo sua capacidade para 

1.200 lugares e recebendo um novo nome, passando a se chamar Íris. 

O nome é uma homenagem a uma deusa grega que é a personifica-

ção do arco-íris, fenômeno que une terra e céu, sendo a mensageira 

dos deuses para os seres humanos. Havia um painel dessa deusa situ-

ado logo na entrada do cinema.

Às segundas feiras a Rua da Carioca ficava intransitável na hora da 

abertura dos cinemas. Juntava-se o público do Iris com o do Ideal, 

pois um ficava quase defronte do outro. As sessões começavam à 

13h e interrompiam o trânsito, ninguém passava. Quando tocava a 

campainha para começar a multidão levava porta e tudo para den-

tro. No Íris havia um camarada forte chamado Carlos que ficava 

segurando as cordas com um porrete na mão. Ele metia mesmo o 

porrete para controlar a multidão. As pessoas entravam, sentavam 

1 LIMA, Pedro. Na década de 10, os fãs lotavam o Íris e o Ideal. Revista Filme Cultura, 
n. 47, agosto de 1986.
2 ROQUE, Daniel. Documentário Rua da Carioca, 49. Pátria Filmes, Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em: <www.curtaocurta.com.br/filme/rua_da_carioca_49-1471.
html>.
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e não podiam mais levantar, pois perdiam o lugar. Quando alguém 

levantava, o Carlos gritava: ‘– Mais um, mais dois lugares’.

(Pedro Lima, Revista Filme Cultura, n. 47, 1986).

Sala de projeção do Cine Íris. Início do século XX. 
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de janeiro

A mudança de nome e de extensão do Cine Theatro Íris também 

está associada à transição do cinema mudo para o cinema falado. 

Deve-se, também, ao aumento do tempo dos filmes que antes eram 

curtos (até 30 minutos), passando para filmes longos, de mais de 

duas horas3.

Com isso, os cinemas de rua cariocas, no intuito de não prejudicar 

suas rendas, viram como solução aumentar a extensão dos espaços, 

para que coubessem mais lugares e, consequentemente, mais pessoas 

assistindo às sessões4. O cinema Íris e o cinema Ideal, que tinham 

proprietários que eram amigos, apostaram em algo inovador para a 

3 Idem.
4 Ibidem.
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época: as séries e os filmes seriados. O Íris apostou em séries de faro-

este, cowboys (“A Herança Fatal”, “A Moeda Quebrada”), enquanto o 

Ideal em filmes da Pathé, com dramas, suspenses e mistérios5.

A estrutura do prédio em art nouveau ostenta em seu interior, 

entre outras coisas, a escadaria de ferro, azulejaria importada da Bél-

gica, azulejos adornados com ramos de Íris, e espelhos de cristais da 

França. Atualmente, possui capacidade para 453 pessoas. Foi tomba-

do pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural em 14 de junho de 

1978 e, pelo IPHAN, em 1982. No dia 30 de outubro de 2009, come-

morou-se seu centenário, ocasião em que filmes mudos foram exibi-

dos com entrada franca e um bolo foi cortado e servido no meio da 

rua. A saudosa atriz Marília Pêra compareceu à celebração e recebeu 

uma homenagem da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacên-

cias (Sarca), como a “maior estrela do Brasil”. A atriz tem uma histó-

ria muito ligada ao Íris, pois sua avó, a também atriz Antônia 

Marzullo, trabalhou no cineteatro por muito tempo6.

Em seu auge, na primeira metade do século XX, chegou até mes-

mo a ser frequentado por personalidades, a exemplo de Rui Barbosa. 

Era um espaço muito frequentado pelo jornalista e cineasta Adhemar 

Gonzaga, o qual era muito amigo do fundador, João Cruz Jr. Ari Barro-

so tocou piano no Íris para pagar seu curso de Direito. O cinema já foi 

cenário na contemporaneidade de filmes como “Olga”, e novelas 

como “Senhora do Destino”, da Rede Globo de Televisão. O estabeleci-

mento sempre permaneceu sob o controle da mesma família, sendo 

hoje administrado pelo bisneto do fundador, Raul Pimenta Neto.

Nos anos 1970, eram exibidos principalmente filmes de artes mar-

ciais (kung-fu). Nesse período, o edifício passou por outra grande refor-

ma. Já a partir de 1983, logo após o tombamento, passou a apresentar 

espetáculos eróticos e de striptease, e seu público frequentador desde 

então é basicamente masculino. Além, é claro, da projeção de filmes 

pornográficos (que ficaram conhecidos pelo público como cinemas po-

5 LIMA, P. Na década de 10, os fãs lotavam o Íris e o Ideal. Revista Filme Cultura, n.47, 
agosto, 1986.
6 MAZZA, Florença. Marília Pêra recebe homenagem nos 100 anos do Cine Íris. Jornal 
O Globo, 30-10-2009. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/marilia-
-pera-recebe-homenagem-nos-100-anos-do-cine-iris-distribui-bolo-para-fas-no-
-rio-3123938>.
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eira). A tendência no Rio era de que, com a decadência, principalmente 

devido à mudança da Capital do Brasil para Brasília, inúmeros cine-

mas de bairros tornaram-se exclusivamente exibidores de vídeos por-

nôs para que pudessem se manter vivos de alguma forma7.

Em uma entrevista exclusiva à RioFilme, Neyde Brilho Cruz, neta 

do fundador João Cruz, emociona-se ao nos compartilhar seu inten-

to: “realizar o sonho do meu avô. Transformar o Cine Íris de novo em um 

grande palácio das artes”. E completa: “Não sei se verei, mas espero que 

meus herdeiros não desistam”.

Fachada do Íris. Quando entravam em exibição  
novos capítulos dos seriados, a Rua da Carioca fica intransitável.  

Foto de Augusto Malta. Fonte: Revista Filme Cultura, n. 47, 1986, p. 40.

7 Cine Íris completa 100 anos e programa filmes de Chaplin no lugar de filmes porno-
gráficos. Fonte: Extra Online, 16/10/09. Disponível em: <https://extra.globo.com/
tv-e-lazer/cine-iris-completa-100-anos-programa-filmes-de-chaplin-no-lufar-de-
-filmes-pornograficos-349341.html>.
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Fachada do 
Íris em 

1949. Nessa 
época, 

exibiam-se 
filmes de 

bang-bang. 
Fonte: 

Arquivo 
Geral da 

Cidade do 
Rio de 

Janeiro.

Escadaria de acesso ao Cinema Íris.  
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Detalhe da fachada do Cine Theatro Íris.  
Foto: Eduardo Moraes. Fonte: Arquivo RioFilme.

Fachada atual do prédio onde funcionava o Cinema Íris. 
Foto: Eduardo Moraes. Fonte: Arquivo RioFilme.
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CINE ODEON (1909)

Ao som de Ernesto Nazareth

Quando falamos em Cine Odeon, logo nos lembramos do prédio boni-

to localizado na Cinelândia, inaugurado em 1926, e que atualmente 

foi transformado no Odeon Claro, Centro Cultural Luiz Severiano Ri-

beiro. Na verdade, o cinema do qual falaremos neste capítulo foi 

inaugurado em 16 de agosto 1909, pela empresa Zambelli & Cia., de 

Raul Zambelli, na Avenida Central (atual Rio Branco), número 137, 

esquina com a Rua Sete de Setembro. Ficava no lado ímpar da aveni-

da, local menos valorizado em virtude de ser mais castigado pelo sol, 

o que tornava as sessões vespertinas do verão insuportáveis para os 

frequentadores. Contudo, o antigo Odeon já trazia o luxo, a elegância 

e a preferência dos espectadores.

O cinematógrafo possuía duas salas para a exibição de filmes, 

além da luxuosa sala de espera, com um piano, tipo armário, com 

dois castiçais de metal, enfeitado com cortinas furta-cor. Segundo 

Luiz Antonio de Almeida1, em seu assoalho de mármore preto ha-

viam pequenos espelhos incrustados que procuravam dar, quando 

refletiam algum raio de luz, a impressão de que eram pedras precio-

sas. Rebuscados programas e reclames constituíam o informe publi-

citário daquela casa de espetáculos, representando as elites através 

de figuras elegantemente vestidas, ao lado dos vários números apre-

sentados tanto na sala de projeção, quanto na sala de espera. No Ode-

on tinha sessões diárias e era exibido todo gênero de filmes: dramas, 

suspenses, viagens, entre outros2.

1 ALMEIDA, Luiz Antonio de. Ernesto Nazareth: Vida & Obra. Biografia registrada 
pelo Instituto Moreira Sales. Disponível em: <https://ernestonazareth150anos.
com.br/Chapters/index/16>.
2 RIBEIRO, Leila; BESSA, Márcia; FILHO, Wilson Oliveira. Do cinema de rua ao cine-
ma ao vivo: a memória do Cine Odeon entre a tradição e a experimentação. Anais do 34ª 
Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, MG, 2010. Disponível em: <https://www.
anpocs.com/index.php/papers-34-encontro/st-8/st24-4/1590-mlwilson/file>.
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Cartaz do Cine Odeon da empresa Zambelli & Cia. 
Fonte: Acervo de Luiz Antonio de Almeida.

O Cine Odeon era famoso por ser um dos mais luxuosos da aveni-

da, mas, principalmente, pela boa música tocada na sala de espera 

antes das sessões. Esse lugar logo se instaurou como um polo cultu-

ral que reunia a elite da época. Ainda em 1909, o célebre pianista 

Ernesto Nazareth foi contratado para tocar na sala de espera do Ode-

on3. Naquele tempo, era costume se chegar uma hora antes do filme 

e ficar apreciando as atividades da sala: pequenas orquestras, músi-

cos típicos ou mesmo para um bate-papo. Antes de trabalhar no Ode-

on, as músicas de Nazareth já eram apreciadas; contudo, foi nesse 

cinema que sua figura ficou conhecida. Era comum se dizer: “– Vou 

ao Odeon para assistir Ernesto Nazareth”.

3 ALMEIDA, Luiz Antonio de. Ernesto Nazareth: Vida & Obra. Biografia registrada 
pelo Instituto Moreira Sales. Disponível em: <https://ernestonazareth150anos.
com.br/Chapters/index/16>.
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O artista geralmente tocava às tardes; a partir das 13h, já podia se 

ouvir sua música4. Segundo Lima5, Chopin e Beethoven eram ouvi-

dos vez por outra, mas a estrela presente no Odeon era, sem dúvida, a 

brasilidade da música de Nazareth. Nosso compositor virou o nome 

do momento, ficando notório o fato de muita gente ir ao cinema só 

para ouvi-lo, deixando, inclusive, de assistir aos filmes, como nos fala 

o biógrafo do músico, Luiz Antonio de Almeida. Tão afetiva era a re-

lação de Nazareth com o Odeon que, ainda em 1909, ele compôs uma 

música que leva o nome do cinema, o tango brasileiro6, ou, melhor 

dizendo, o choro “Odeon”, letrado por Vinicius de Moraes nos anos 

1960, que virou sucesso em todo o Brasil.

Ernesto Nazareth, 1908.  
Fonte: Acervo de Luiz Antonio de Almeida.

4 Idem.
5 LIMA, Luciano Chagas. Ernesto Nazareth e a valsa da Suíte Retratos de Radamés Gnatta-
li. Revista Per music. n.23, Belo Horizonte, Jan./Jun. 2011. Disponível em: <https://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-75992011000100013&script=sci_arttext>.
6 Os tangos de Nazareth são uma requintada estilização pianística da polca-lun-
du. Como no final do século XIX ainda não havia se fixado o uso da palavra choro 
para designar o gênero, Nazareth simplesmente adotou a palavra tango para clas-
sificar essas composições, hoje integradas ao universo do choro, que abrange as 
variadas formas do gênero.
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A presença de Nazareth no Odeon tornou-se acontecimento signifi-

cativo para a vida musical da cidade. Havia muita gente que com-

prava o ingresso e, em lugar de entrar nas salas de projeção, ficava 

ali, junto do estrado, a ouvi-lo tocar horas a fio.

(PINTO, 1963, p. 41)7

Partitura da música Odeon, composta por Nazareth,  
tango dedicado à empresa Zambelli & Cia. 

Fonte: Acervo de Luiz Antonio de Almeida.

Dentre as personalidades de destaque que frequentavam o Cine-

ma Odeon e que apreciavam a música de Nazareth, figuravam Rui 

Barbosa, Darius Milhaud, Henrique Oswald, Villa-Lobos, Arthur Ru-

binstein, Tomás Téran, entre outros. Mas, também, havia gente que, 

sem recursos na época para pagar o ingresso, ouvia Nazareth do 

lado de fora do cinema. O pianista Radamés Gnattali8 compartilha 

sua experiência:

7 PINTO, Aloysio de Alencar. Revista Brasileira de Música 6. Rio de Janeiro: Editora 
e Gráfica Polar, 1963.
8 DIDIER, Aluísio. Radamés Gnattali. Rio de Janeiro: Brasiliana, 1996.
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[…]Eu vinha andando pela avenida [Rio Branco] e ouvi um som de 

piano. Era o Nazareth tocando e eu já conhecia as músicas dele. 

Nazareth tocava num piano de armário em cima de um estrado, 

perto de umas cadeiras de veludo, atrás de uma parede de vidro na 

sala de espera [do Odeon].

(Radamés Gnattali apud  

DIDIER, 1996, p.75-76)

Sala de espera do Cine Odeon.  
Fonte: Acervo de Luiz Antonio de Almeida.

Ernesto Nazareth morava com sua família a menos de 30 metros 

do Odeon, na Rua Sete de Setembro, número 81, próximo à esquina 

da Rua Rodrigo Silva. Era um sobrado novo, de três andares (eles 

moravam no último). Infelizmente, foi demolido em meados da dé-

cada de 19709. Já o antigo Cinema Odeon durou até 1918 (com pausas 

9 ALMEIDA, Luiz Antonio de. Ernesto Nazareth: Vida & Obra. Biografia registrada 
pelo Instituto Moreira Sales. Disponível em: <https://ernestonazareth150anos.
com.br/Chapters/index/16>.
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entre 1914 e 1916). O prédio foi demolido no final de 1920 para a 

construção do Edifício Guinle. Através da Companhia Cinematográfi-

ca Brasileira, em 1917, Francisco Serrador comprou o antigo Odeon, 

além do Pathé e do Avenida. Posteriormente, em 1926, o Cine Odeon foi 

reinaugurado no auge dos cinemas da Cinelândia. Porém, isso são 

cenas para próximos capítulos.

Fachada do Cine Odeon, Avenida Central e esquina com Rua Sete de Setembro. 
Fonte: Acervo de Luiz Antonio de Almeida.
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CINEMA CAPITÓLIO (1925)

Cinelândia, a Broadway brasileira

O Cinema Capitólio é parte do sonho de um homem: Francisco Serra-

dor Carbonell, um espanhol radicado no Brasil. Ele chega ao Rio em 

1919 com um império de entretenimento já consolidado (sobretudo 

o cinema) espalhado pelo País1. Assim como foi em outras cidades, 

no Rio, ele se une a capitalistas para investirem em suas ideias.

Foi ele o responsável por idealizar e construir nos anos 1920 – ocu-

pando parte do terreno que pertencera ao Convento da Ajuda – na 

região central do Rio de Janeiro, sua “cidade de brinquedo” 2. Segun-

do biógrafos de Serrador, este desejo já estaria com o espanhol anos 

antes de se mudar para o Rio. Durante uma visita a cidade carioca, 

ele teria dito a alguns amigos por volta de 1911: “Aqui, deste amon-

toado de pedras, vão surgir os mais belos edifícios. Vou introduzir o 

arranha-céu no Rio de Janeiro”.3 A ideia era transformar a nova pra-

ça, cercada pelos prédios da Biblioteca Nacional e também do Thea-

tro Municipal, em uma versão brasileira da Broadway, unindo arte, 

diversão e lazer.

Na verdade, seu projeto inicial era muito ambicioso para época: 

um quarteirão compreendendo três teatros, quatro cinemas com oi-

tocentos lugares cada, muitas lojas, hotéis, um rinque de patinação, 

um moderno parque de diversões, fontes luminosas, salas para escri-

tório, muitos bares e restaurantes. Foi chamado de espanhol insano, 

com mania de grandeza. Não se importou. Serrador empregaria o 

resto de sua vida neste sonho e convencendo capitalistas a bancá-lo4. 

1 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de Janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
2 Idem.
3 Ibidem, p. 76.
4 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.
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Une-se, portanto, a Vivaldi Leite Ribeiro na constituição da Compa-

nhia Brasil Cinematográfica.

Com o terreno já comprado, em 1921, Serrador vai aos Estados 

Unidos conhecer a Broadway de perto. E Hollywood também. Enquanto 

isso, Vivaldi ficou convencendo alguns empresários amigos a investi-

rem no empreendimento. Passou um tempo por lá estudando a in-

dústria e o comércio do cinema, fez contato com estúdios que viria a 

representar no Brasil, conheceu magnatas e ficou amigo de alguns 

deles. Mas nenhum americano quis investir no projeto original. Por-

tanto, mesmo com o projeto mais modesto em comparação ao ante-

rior, em setembro 1923 deu-se início às obras dos quatro primeiros 

prédios do que viria ser nossa Broadway brasileira.

Batizada inicialmente de bairro Serrador, a área logo seria cha-

mada de Cinelândia, pois ali estavam os maiores cinemas da cidade, 

verdadeiros palácios como o Capitólio, o Glória, o Palace-Theatre, O Pathé 

Palace, O Império e o Odeon.

Francisco Serrador em frente ao antigo Cine Odeon. 
Fonte: Revista Fon-Fon, n. 29, 15-07-1916.
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O Cinema Capitólio foi o primeiro prédio de cinema construído con-

forme esse ideário de Serrador. Inaugurado em 23 de abril de 1925, na 

Praça Marechal Floriano, número 52, teve em sua primeira sessão 

Norma Talmadge e Eugene O´Brien, atores americanos, estrelando o 

filme “A Voz do Minarete”, filme da First National (atual Warner Bros) 

e “A tarde de um fauno”, produção da Gaumont. Abrilhantando tam-

bém essa inauguração, houve a apresentação da Sinfonia “O Guara-

ni”, executada por vinte professores da orquestra da Casa5. Na época, 

a imprensa brasileira chegou a dizer que o Capitólio era uma casa de 

diversões que honrava o grau de desenvolvimento e cultura da cidade 

do Rio de Janeiro. Além de exibições de filmes, ele era palco para mu-

sicais, peças teatrais e danças.

O cinema foi o primeiro arranha-céu carioca6, prédio com oito 

pavimentos, projetado pelo engenheiro Emilio Henrique Baumgart, 

filho de imigrantes alemães, mas um brasileiro apaixonado por sua 

nação. Vale um parêntese sobre a história desse engenheiro que se 

destacou mundialmente como projetista inovador. Seus projetos de 

estruturas abriram novas perspectivas para a utilização do concreto 

armado7, tendo sido autor do projeto de estruturas de obras pionei-

ras da engenharia brasileira8.

Emilio Baumgart carrega em sua brilhante biografia a responsabi-

lidade por erguer monumentos históricos em nossa nação, tais como: 

Copacabana Palace (1923), Hotel Glória (1922), Edifício do Ministério 

da Educação e Saúde Pública (atual Palácio Gustavo Capanema) (1936-

1945), todos no Rio de Janeiro, este último em parceria com Oscar 

Niemeyer e Lucio Costa. Dois de seus projetos tiveram significado 

mundial: o edifício “A Noite” (1929), na Praça Mauá, também no Rio 

de Janeiro, que, com seus 24 andares, tornou-se, na época, o mais alto 

5 CENTRO TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS (CTAC). E o Teatro Virou Cinema. Cinema 
Capitolio. Disponível em: <http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/teatroXperio-
do.asp?cod=155&cdP=5&tipo=Identificacao>.
6 JERMANN, Arthur Eugenio. A Técnica do Concreto Armado e Emilio Baumgart. Sympo-
sium de Estruturas, Instituto Nacional de Tecnologia, Rio de Janeiro, julho, 1944.
7 Concreto armado é a junção de concreto com aço em seu interior. Este sistema 
estrutural foi revolucionário no século XX para construção de edifícios.
8 PAMPONET, Roger. SÁNCHEZ, José Manoel Morales. O Engenheiro Emílio Baumgart 
e a Arquitetura Brasileira em Concreto Armado da Primeira Metade do Século XX. IX Con-
gresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. Rio de Janeiro, maio, 2016.
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do mundo em estruturas de concreto armado; e a ponte sobre o Rio 

do Peixe, na região de Santa Catarina (1930), hoje denominada Emilio 

Baumgart. A ponte possuía o maior vão livre conhecido na época 

(68,50 metros) e foi construída por um método revolucionário devido 

à sua altura em relação ao rio e às suas repetidas cheias.

Engenheiro Emilio Henrique Baumgart. 
Fonte: Escola de Educação Básica Emílio Baumgart.

O Cine Capitólio tinha 1.300 lugares. A fachada ocupava três pavi-

mentos do prédio, era profusamente iluminada, apresentava o título 

do cinema em cores cambiantes. As poltronas confortabilíssimas, 

uma galeria imponente para mais de 500 espectadores. Segundo a 

imprensa da época, a ornamentação interna era distinta e sóbria, 

mas muito artística. Possuía uma sala de espera luxuosa e uma cabi-

ne magnífica de operação, em toda largura do edifício, com quatro 

máquinas montadas. Havia uma bonbonnière elegantíssima na sala de 

espera, em que as obras de marcenaria artística alternavam com os 

espelhos e móveis de luxo9.

9 CENTRO TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS (CTAC). E o Teatro Virou Cinema. Cinema 
Capitolio. Disponível em: <http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/teatroXperio-
do.asp?cod=155&cdP=5&tipo=Identificacao>.



63

Em 1932, o Cine Capitólio passou a se chamar Cine Teatro Broadway 

e a lotação foi reduzida para 955 lugares. O cinema era ideal tanto 

para exibir os musicais brasileiros como para aderir aos espetáculos 

de palco e tela. Ótima acústica, palco amplo, fosso de orquestra.

Nele, em 25 de julho de 1932, uma segunda-feira, teve início a sé-

rie de programas duplos – música ao vivo antes, filme depois – a que 

se deu o nome de Broadway Cocktail. “Mais do que um coquetel, era 

todo um banquete com alguns dos maiores cartazes da música popu-

lar”, diz Máximo (1997). Filas intermináveis, gente brigando pelos me-

lhores lugares, um sucesso que nem o otimista Serrador imaginaria. 

Foram necessárias duas sessões diárias, às cinco da tarde e às nove da 

noite. E, em lugar de uma, duas semanas em cartaz, mudando somen-

te o filme. A Broadway Cocktail seria, por muito tempo, lembrada como 

um dos grandes capítulos musicais da história da Cinelândia.

Em 1942, o nome Cine Capitólio foi reinaugurado. Na segunda me-

tade do século XX, ele foi comprado pelo Grupo Severiano Ribeiro. O 

cinema continuou até pelo menos 1960, mas, uma década depois, foi 

fechado e demolido. Hoje, existe um edifício moderno com fachada 

de vidro no local.

Cine Capitólio, que, na terceira década do século XX,  
passou a se chamar Cine Teatro Broadway. 

Fonte: Cine Treasures.
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Cinelândia da primeira metade do século XX.  
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Cinelândia da segunda metade do século XX.  
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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CINEMA GLÓRIA (1925)

Entre os filmes americanos e o teatro carnavalesco

Localizado no Edifício Glória, Praça Floriano, números 35-37, o Cine-

ma Glória foi inaugurado em 03 de outubro de 1925. Esse edifício de 

oito pavimentos, projetado pelo arquiteto Eduardo Pederneiras, faz 

parte do conjunto de edifícios que abrigavam cinemas e teatros nos 

tempos áureos da Cinelândia1. Além do cinema, no térreo, o edifício 

era ocupado, nos seis andares superiores, pelo antigo Hotel Monroe.

Edifício Glória que abrigava o Cinema Glória, no térreo,  
e o Hotel Monroe nos andares superiores.  

Fonte: Revista Fon-Fon, 1926 (domínio público).

1 CENTRO TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS (CTAC). E o Teatro Virou Cinema. Cinema-
-Theatro Glória. Disponível em: <http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroX-
Periodo.asp?cod=154&cdP=5>.
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Com portas e janelas para todos os lados, o edifício oferecia perfei-

tas condições de ventilação e de segurança. Tinha mais de 1.000 lugares, 

sua entrada era embelezada por um letreiro indicativo que, segundo 

comentários da época, “era uma maravilha de perfeição, um jogo de 

luzes policromas que encanta” (Jornal do Commércio, outubro de 1925).

“Quanto a sua comodidade tem-na o novo Cine-Theatro com um 

mobiliário idêntico ao do Capitólio, que é comodíssimo, sendo que é 

todo em tom claro e alegre. Possui uma série de camarotes que é 

uma maravilha, e uma galeria estupenda. O seu palco é vasto, e a 

boca de cena magnífica, o que lhe dá esplêndidas propensões para 

explorar o gênero teatral”.

(Jornal do Commércio, outubro de 1925)

Em sua inauguração como cinema, foi exibido o filme “A única 

mulher”, da First National (atual Warner Bros), dirigido por Sidney 

Olcott e estrelado por Norma Talmadge e George O’Brien. Os espetácu-

los cinematográficos eram precedidos de números musicais executa-

dos pela orquestra da Casa2. Em 30 de outubro do mesmo ano, 

inaugurou-se o teatro, arrendado pela Companhia de Revista e Saine-

tes Tro-lo-ló. O Glória apresentava duas sessões por dia, às 20h e às 22h.

Cartaz do filme “The Only Woman” (A única mulher),  
primeiro filme a passar no Cinema Glória, 1925.  

Fonte: New York Times, 3-11-1924.

2 Idem.
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Entre exibições de filmes americanos de sucesso e por suas peças 

teatrais que exaltavam a cultura brasileira, o Glória foi palco para a ala-

vancada profissional de muitos artistas, entre eles, o maestro e compo-

sitor Hekel Tavares, que iniciou sua carreira como compositor de teatro 

de revista, fazendo, em 1926, a música para a peça carnavalesca “Está 

na Hora”, de Goulart de Andrade, letra de Luiz Peixoto, estreada no Ci-

ne-Theatro Glória. A peça deu-lhes projeção e lançou para a posteridade 

dois clássicos da dupla Hekel Tavares/Luiz Peixoto: “Casa de caboclo” e 

“Suçuarana”, ambas gravadas por Gastão Formenti em 19283. Esses 

clássicos já foram interpretados por grandes nomes da música brasilei-

ra, como Inezita Barroso, Luís Gonzaga, Maria Bethânia, entre outros.

Compositor Hekel Tavares. 
Fonte: Arquivo Marcelo Bonavides (domínio público).

O cinema que já teve o nome de Cineac Glória de 1941 a 1944, 

voltou a se chamar Cinema Glória em 1944 e foi demolido em 1968, 

dando lugar a uma galeria, com lojas comerciais, ligando a Rua Fran-

cisco Serrador à Rua Ator Jaime Costa. Hoje, o prédio abriga a Caixa 

3 Biografia de Hekel Tavares. Instituto Moreira Sales. Disponível em: <https://
ims.com.br/2017/08/22/mais-sobre-hekel-tavares/>.



68

Econômica Federal. Entre as razões para justificar a demolição do 

cinema, dizia-se que o “Glória não tinha acústica, era barulhento, 

incômodo e representava um enorme espaço perdido”4.

Esse pensamento, do qual o Cine-Theatro Glória foi vítima, percorre 

os anos até a quase extinção na atualidade dos cinemas de rua cariocas. 

Por isso, ratificamos a importância de projetos como este, que nos per-

mitem revisitar o passado, a fim de fortalecer uma identidade cultural. 

Sobre isso, a historiadora Beatriz Kushnir, diretora do Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro, em entrevista cedida à RioFilme, conta que 

são muito bem-vindas as “possibilidades de se rediscutir a cidade atra-

vés de experiências cinematográficas, acadêmicas e reflexivas […], por-

que esta experiência diz muito [sobre] quem nós somos e pode criar 

novas gerações de cinéfilos que eu torço muito que aconteça”.

Cine-Teatro Glória. Acervo MIS.

4 Toninho Vaz afirma, em seu livro “O Rei do Cinema” (2008), que o Glória foi demo-
lido por iniciativa de Luiz Severiano Ribeiro, exibidor influente na época, que entra 
na Cinelândia e começa a adquirir os cinemas daquela região, inclusive o Glória, o 
qual deveria ser demolido por ser um cinema “mixuruca”, segundo falava o exibidor.
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Aspecto da Praça Marechal Floriano Peixoto, Cinelândia, com destaque para as 
fachadas dos cinemas Odeon, Império e Glória. Primeira metade do século XX.  

Fonte: Coleção Augusto Malta. Acervo MIS.

Encenação do “Ladrão de Bagdá” no Cine-Theatro Glória. Ano: 1926. 
Fonte: Coleção Augusto Malta. Acervo MIS.
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CINEMA IMPÉRIO (1925)

Os prólogos dividem opiniões

Considerado o menor cinema dentre todos os outros da Cinelândia, o 

Império era notadamente uma das mais luxuosas, iluminadas e confortá-

veis casas de diversão do Rio. Inaugurado em 12 de novembro de 1925, 

na Praça Marechal Floriano, número 19, o Cinema Império foi a terceira 

casa de espetáculos que a Companhia Brasil Cinematográfica de Francis-

co Serrador construiu nos terrenos do antigo Convento da Ajuda, ao 

lado do Glória e do Capitólio1. Ele foi inaugurado com um espetáculo 

exclusivamente cinematográfico. O filme exibido foi “Vencedora de Co-

rações” (The heart of a siren, EUA, 1925) da First National, dirigido por Phil 

Rosen, estrelado por Barbara La Marr, interpretado também por Conway 

Tearle, Ben Finney, Harry Morey, Arnald Daly e Cliphton Webb2.

A fachada, com a frente voltada para a Praça Marechal Floriano, 

ocupava o andar térreo e os dois primeiros pavimentos de um edifí-

cio de oito andares. Toda a sua estrutura, com a tela recuada e um 

palco extenso, foi preparada para, além da exibição de filmes, rece-

ber os prólogos, apresentações de palco que precediam a projeção. 

Eram esquetes acompanhados por números de canto e dança que 

remetiam ao tema/personagens/diálogos do filme em cartaz3. O 

curioso é que, dependendo da temática, até os funcionários do cine-

ma (da portaria à bilheteria) vinham a caráter4.

1 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de Janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
2 CENTRO TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS (CTAC). E o Teatro Virou Cinema. Cinema-
-Theatro Império. Disponível em: <http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroX-
Periodo.asp?cod=153&cdP=5>.
3 ARAÚJO, Luciana Corrêa de. “Prólogos envenenados”: cinema e teatro nos palcos da 
Cinelândia carioca. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Mídia e Entrete-
nimento”, do XVIII Encontro da Compós, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, junho 
de 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/16252977/Documents/referencias/impe-
rio%20prologos.pdf>. Acesso em: ago. 2020.
4 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de Janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barbara La Marr e Ben Finney no 
filme “Vencedora de Corações” (The 
heart  
of a siren, EUA, 1925).  
Fonte: Daily News,  
New York, abril de 1925.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguração  
do Cine Império em 
12/11/1925. Filme exibi-
do: “Vencedora de Cora-
ções”, da First National.  
Fonte: Acervo da Ci-
nemateca do MAM.
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Sala de exibição do Cine Império, 1927. Palco amplo para receber os prólogos. 
Fonte: Acervo Cinemateca do MAM.

O Império e o Capitólio foram os primeiros a receber essa interação 

entre cinema e teatro, que já era um sucesso americano e viraria 

também um grande sucesso nos cineteatros de Serrador a partir de 

1926. A primeira peça apresentada, no Império, foi “Onde não há lei 

seca”, com Amélia de Oliveira, Tulia Burlini e Arthur de Oliveira5.  

A imprensa da época anunciava a novidade:

Os cinemas do lado da Ajuda têm agora esta novidade – os prólo-

gos. Inventou isso a seção de propaganda de uma agência, assim 

que os filmes dessa marca passaram a ser ali exibidos. O intuito foi 

bem. Dizem que algumas casas da Broadway usam desses prólogos, 

e como a moda cinematográfica vem da América do Norte, devemos 

5 ARAÚJO, Luciana Corrêa de. “Prólogos envenenados”: cinema e teatro nos palcos da 
Cinelândia carioca. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Mídia e Entrete-
nimento”, do XVIII Encontro da Compós, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em 
junho de 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/16252977/Documents/referencias/
imperio%20prologos.pdf>. Acesso em: ago. 2020.
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curvar-nos à invenção. O intuito é bom, repetimos, mesmo porque 

um prólogo bem feito deve constituir uma atração.

(Selecta, ano XII, n.16, 21.04.1926, p.11)

Fábio Vellozo, coordenador de pesquisa da Cinemateca do MAM, 

em entrevista para a RioFilme, narra que, na época, muitos prólo-

gos faziam mais sucesso que o filme exibido: “Muitas pessoas iam 

ao cinema para ver os prólogos e não o filme”, diz Vellozo. Segundo 

a pesquisadora Luciana Araújo6, os prólogos logo encontrariam re-

sistência dos críticos de cinema: por exemplo, as revistas Selecta e 

Cinearte irão se engajar, ao longo de 1926, numa sistemática cam-

panha contra aqueles prólogos considerados “envenenados”. De-

pois que finalmente as salas de cinemas conseguiram atrair o 

“público fino”, a “elite social do Rio de Janeiro”, alerta Cinearte, 

vieram os prólogos:

Timidamente a princípio, alargando-se depois, ampliando-se, 

transbordando afinal, convertidos em verdadeiras peças de tea-

tro, sacrificando os filmes, tomando a maior parte do tempo da 

sessão, como a querer constituir a parte principal do espetáculo 

oferecido ao público.

(Cinearte, ano I, n.19, 7 jul 1926, p.3).

Adhemar Gonzaga e Pedro Lima também empreendem uma 

campanha em defesa da exclusividade do cinema, numa militância 

constante, entre outros pontos programáticos, pelo saneamento do 

meio cinematográfico, desvinculado da vulgaridade do teatro7. Fá-

bio Vellozo ressalta que os prólogos eram tidos como “vulgares”, 

“baixo calão”, em um nítido preconceito com o teatro popular.

Em agosto de 1926, a Paramount compra de Serrador os cinemas 

Império e Capitólio, controlando, pela primeira vez, a exibição de seus 

filmes. Ir a um desses cinemas teria como propósito assistir a filmes 

exclusivos da Paramount. Assim, a poderosa organização cinemato-

6 Idem.
7 Ibidem.
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gráfica norte-americana, além de centenas de casas nas principais 

cidades dos Estados Unidos e do Canadá, com salões próprios em 

Paris, Londres e algumas outras grandes cidades europeias, conta 

agora com duas casas de cinemas importantes no Brasil, conforme 

anuncia a Cinearte de 18 de agosto de 1926. A revista também diz 

que seria impossível para Serrador administrar cinco cinemas ao 

mesmo tempo8.

O Cine Império foi demolido em 1979 para a construção de um 

prédio comercial. Fica a memória nas imagens preservadas pelos ar-

quivos históricos, como é o caso da Cinemateca do MAM. Sobre isso, 

Fábio Vellozo nos relata que “o bom seria que esses prédios fossem 

preservados e virassem museus, e um deles o ‘Museu do Cinema’ […]. 

Mas, enquanto isso não acontece, nos resta guardar a memória des-

ses tempos incríveis, onde um dia, aqui no Brasil, já tivemos uma 

pequena Broadway”.

Cine Império, bilheteria, 1968.  
Fonte: Acervo da Cinemateca do MAM.

8 VIEIRA, João Luiz; PEREIRA, Margareth C. S. Cinemas Cariocas: da Ouvidor à Cine-
lândia. Revista Filme Cultura, n. 47, 1986.
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Cine Império, 1976.  
Fonte: Acervo da 
Cinemateca do 
MAM.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cine- Teatro Império.  
Fonte: Acervo da  
Cinemateca do MAM.
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Fachada do Cinema Império, Cinelândia, primeira metade do século XX.  
Fonte: Arquivo Nacional.
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CINE ODEON (1926)

A lembrança mais viva da Cinelândia daquele tempo

O Odeon, inaugurado em 1926, foi o quarto prédio construído no 

quarteirão dos “palácios de cinema” da Cinelândia. Não se trata do 

Cine Odeon de Ernesto Nazareth, da Avenida Central com a Rua Sete 

de Setembro, tema do nosso quarto capítulo. Serrador compra esse 

cinema e o reconstrói no auge dos cinemas da Cinelândia. Com qua-

torze pavimentos, este Odeon foi inaugurado em 03 de abril de 1926, 

na Praça Floriano, número 071.

Nele, predomina também o estilo eclético. Foi erguido pela Com-

panhia Construtora Nacional e, a julgar pelos outros três cinemas, 

este era monumental, com dois pavimentos de escritórios e onze pa-

vimentos de apartamentos pequenos. É um típico representante dos 

grandes cinemas americanos, com ampla sala de projeção, desobstru-

ído de pilares, uma espaçosa plateia e balcões cômodos2. O filme exi-

bido em sua inauguração foi “Amor de Príncipe” (Graustark, 1925, 

EUA), romance da First National, dirigido por Dimitri Buchowetzki e 

estrelado por Norma Talmadge. Em sua primeira sessão já foi inserido 

o prólogo, com mais de dez artistas, entre dançarinas e atores3.

Na época, o mercado exibidor passava a se modificar quando as 

companhias americanas, com seus métodos comerciais de distribui-

ção, se consolidaram em território brasileiro4. Apareceram fitas de 

1 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de Janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
2 LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Arquitetura do espetáculo: teatros e cinemas na 
formação da Praça Tiradentes e da Cinelândia. Rio de janeiro: UFRJ, 2000.
3 ARAÚJO, Luciana Corrêa de. “Prólogos envenenados”: cinema e teatro nos palcos da 
Cinelândia carioca. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Mídia e Entrete-
nimento”, do XVIII Encontro da Compós, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em 
junho de 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/16252977/Documents/referencias/
imperio%20prologos.pdf>. Acesso em: ago. 2020.
4 FERRAZ, Talitha; CRUZ, Lúcia Santa. Quando o Cinema é a maior sofisticação: experi-
ências sensíveis, desejo e práticas de consumo nas salas exibidoras de luxo do Rio de Janeiro. 
Niterói-RJ, Contracampo, v. 24, n. 1, jul./2012.
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filmes americanos com maior duração, o que exigiu transformações 

na estrutura das salas de cinemas (tal como arejamento e limpeza), 

para proporcionar o mínimo de conforto aos espectadores que fica-

riam sentados por mais tempo em frente às telas, como nos diz a 

pesquisadora Talitha Ferraz5.

Filme “Amor de Príncipe”, exibido na primeira sessão do Odeon em abril de 1926. 
Fonte: Daily News, New York, 09-09-1925.

Assim, surgem os “palácios de cinema”. Segundo o programador 

de cinema Fabiano Canosa, “ir a estes cinemas de rua era uma expe-

riência quase ‘litúrgica’, era quase que uma obrigação como ir à mis-

sa, mas com uma diferença de querer ir todos os dias” 6. Existiam os 

5 Idem.
6 Depoimento de Fabiano Canosa, em entrevista exclusiva à Riofilme.
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circuitos; cada cinema guardava sua personalidade e encanto desde a 

arquitetura, os funcionários vestidos no tema do filme exibido, as 

riquezas dos programas e os próprios filmes. “As pessoas se sentiam 

importantes dentro dessas novas salas”, diz José Luiz Vieira para a 

Revista Filme Cultura (1986)7.

O Odeon foi construído dentro desta proposta de conforto e re-

quinte. Em sua inauguração, um ano depois do Capitólio, foi assim 

descrito pela crônica de Cinearte:

Dentro do meu smorking e depois de ter pago cinco mil réis, preço um 

tanto caro, é verdade, mas passável para quem sabe quanto custam 

os filmes da linda esposa de Schenck, afundei-me comodamente numa 

poltrona para ver “Amor de príncipe”, que aliás, trata do amor de 

uma princeza. Podendo agora cruzar as minhas pernas num Cinema 

(até parece sonho!) (…) Olhei o ambiente. Sala repleta. A Dona Julieta 

que veio ouvir a voz do galã do prólogo e Titinha com todo o seu gru-

po de admiradores de Norma e Eugene. As “locadoras”, como as bi-

lheterias, já estavam todas de “lamé” e saia balão; os porteiros, com 

exceção do Joaquim e o seu bigode, vestidos de soldados de Graustark. 

Bella iluminação, efeitos de luz e uma fila de mais de 30 camarotes, 

repletos do que o Rio possui de mais fino… Uma bella orquestra de 

quinze figuras, fora dois maestros executou a “ouverture” […]. Pesso-

as estupefactas, disfarçadamente, coçavam o pescoço para olhar o 

enorme lustre… e eu a pensar se por acaso, com pressa da inaugura-

ção, não iria acontecer a scena do “Phantasma da Ópera (…)

(Cinearte, 28.04.1926, p. 27)

O elogio aos novos cinemas nas revistas da época geralmente era 

acompanhado de críticas aos velhos cinemas da Avenida Central, que 

começaram a fechar, como foi o caso do antigo Odeon e do Avenida8.

O Odeon da Cinelândia foi considerado mais um dos grandes “ele-

fantes brancos” de Serrador, como eram assim conhecidos pelos crí-

7 VIEIRA, João Luiz; PEREIRA, Margareth C. S. Cinemas Cariocas: da Ouvidor à Cine-
lândia. Revista Filme Cultura, n. 47, 1986.
8 VIEIRA, João Luiz, PEREIRA, Margareth C. S. Cinemas Cariocas: da Ouvidor à Cine-
lândia. Revista Filme Cultura, número 47, 1986.
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ticos os palácios cinematográficos construídos naquele local, pois 

tinham uma grande estrutura, mas de princípio não foram grandes 

sucessos9. Para vencer a resistência e atrair espectadores para as 

novas salas, aciona-se como recurso promocional a implantação de 

uma novidade americana: os prólogos, como já mencionado no capí-

tulo anterior.

Segundo Alice Gonzaga10, a introdução dos prólogos nos cine-

mas da Cinelândia é uma decisão tomada por Serrador depois de sua 

segunda viagem aos Estados Unidos, no final de 1924. Os prólogos 

enfrentaram bastante resistência principalmente nos Cineteatros Im-

pério e Capitólio. Já o Odeon se saía bem com os críticos, pois diziam 

que “o fez com mais critério, porque se trata realmente de qualquer coisa re-

ferente ao filme”11.

Talvez porque o responsável pelos prólogos no Odeon e no Gloria 

vinha a ser o já experiente Luiz de Barros. Sua trajetória, que se inicia 

nos anos 1910, atravessa sete décadas no cinema brasileiro e perfaz 

uma filmografia de mais de cem títulos. Igualmente produtiva é a 

sua carreira no teatro, como diretor e cenógrafo. Diante de tamanha 

atividade, não espanta que também tenha sido um dos principais 

nomes envolvidos na organização dos prólogos.

Na sua autobiografia, lê-se que seus prólogos “mais bonitos e de 

maior sucesso” foram os dos filmes “O Ladrão de Bagdá”, dançado 

pela bailarina Valerie, “As Duas Órfãs” (outro título utilizado para 

“Órfãs da tempestade”) e “O fantasma da Ópera”. A execução dos 

prólogos no Odeon recebeu, desde o início, uma melhor organização, 

com a criação da Companhia Odeon de Prólogos e Revuettes12.

9 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.
10 Idem.
11 ARAÚJO, Luciana Corrêa de. “Prólogos envenenados”: cinema e teatro nos palcos da 
Cinelândia carioca. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Mídia e Entrete-
nimento”, do XVIII Encontro da Compós, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em 
junho de 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/16252977/Documents/referencias/
imperio%20prologos.pdf>. Acesso em: ago. 2020.
12 VASCONCELLOS, Evandro Gianasi. Entre o palco e a tela: as relações do cinema com 
o teatro de revista em comédias musicais de Luiz de Barros. Dissertação apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som, Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, SP, 2015.
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Luiz de Barros, muito elogiado pelos críticos de cinema,  
produzia os prólogos do Odeon. 

Fonte: Wikipédia, domínio público.

O Odeon faz parte da memória cultural e afetiva do Rio de Janei-

ro e representa uma época em que o cinema e o Centro da cidade se 

confundiam e se completavam. É por isso que uma apropriação in-

dividual, por exemplo, durante um passeio a pé, através do olhar 

dos passantes, ressignificou nas décadas seguintes o antigo prédio 

do Cine Odeon, talvez a lembrança mais viva da Cinelândia daquele 

tempo. Esse prédio é um lugar nostálgico, representante do belo e 

da herança, mas apontou também para os moradores da cidade a 

responsabilidade pelo aspecto maltratado do edifício até o fim dos 

anos 1980.

O Odeon passou por restauração e reformas patrocinados pela Petro-

bras (através da distribuidora BR) no final do século XX. Atualmente, o 

cinema é de propriedade do Grupo Severiano Ribeiro e foi administrado 

pelo Grupo Estação. Em junho de 2014, foi anunciado que o espaço seria 

fechado por tempo indeterminado, muito em função da falta de manu-
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tenção no edifício e das dívidas13. Reaberto em 2015 como Centro Cultural 

Luiz Severiano Ribeiro – Cine Odeon, com patrocínio da Claro-NET, não está 

mais limitado apenas à exibição de filmes, mas aberto também para 

espetáculos, cursos, palestras etc. É o cinema do Festival do Rio, Festival 

Internacional de Curtas do Rio de Janeiro e Anima Mundi14.

O bom seria que a ressignificação do espaço que houve no Odeon 

acontecesse com outros prédios de cinema. Porém, enquanto não vis-

lumbramos isso, o que nos resta é celebrar essa memória e nos encantar 

com cada particularidade desses cinemas selecionados neste livro. So-

bre isso, o programador de cinema Fabiano Canosa, que tem uma vasta 

experiência na cinematografia brasileira e é hoje um importante divul-

gador do cinema brasileiro nos Estados Unidos, em uma entrevista con-

cedida diretamente de Nova Iorque, reitera a importância de projetos 

como este que resgatem as histórias cinematográficas. “Eu estou im-

pressionadíssimo com a ideia que vocês tiveram de fazer este resgate 

dos cinemas de rua, porque também isso proporciona a possibilidade de 

pessoas de vários lugares se interessarem por restauração dos cinemas 

que ainda existem”, afirma Canosa.

Cine Odeon, Cinelândia. Fonte: Acervo do MIS.

13 MIRANDA, Andrea. O Odeon fecha as portas na quinta-feira, por tempo indeter-
minado, para manutenção. Jornal O Globo, 02.06.2014.
14 Informações tiradas no site do Odeon- Centro Luiz Severiano Ribeiro (www.
cineodeon.com.br).
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Fachada do Cinema Odeon, 1926. Fotografia de Luciano Ferrez. 

Fonte: Arquivo Nacional. Fundo Família Ferrez.

Quarteirão Serrador, Cinelândia. Cine Odeon logo na esquina.  
Fonte: Acervo do MIS.
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Cartaz Cine Odeon, Revista Cinearte, 1928. 
Fonte: Hemeroteca, BN Digital.
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CINE PATHÉ PALACE (1928)

Uma sessão de cinema com Walt Disney

O Cine Pathé Palace, construído entre o Cine Glória e o Capitólio, vem 

fechar a fileira dos palacetes de cinema do quarteirão Serrador. Inau-

gurado em 1º de outubro de 1928, na Praça Floriano, número 45, faz 

parte de uma história que começou com o primeiro Cine Pathé (1907), 

ou Pathésinho, instalado na antiga Avenida Central, detalhado em 

nosso segundo capítulo. Vimos também que Marc Ferrez e família, 

idealizadores do cinema, colecionam feitos à cinematografia brasilei-

ra, entre eles, distribuição, produção e exibição de filmes, assim 

como do primeiro filme de comédia brasileiro, “Nhô Anastácio Che-

gou de Viagem”, de 1908.

Marc Ferrez, junto com sua família, entra no rol dos precursores da sétima arte. 
Fonte: domínio público, Lei 9.610/98.

Com a promoção da Cinelândia e o consequente declínio dos 

cinemas da Avenida Central, a firma da família de Marc Ferrez es-
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tava entre os empresários que decidiram investir no sonho de 

Francisco Serrador, da criação de um modelo americano da Broa-

dway em pleno centro da cidade. Vale pontuar que mesmo com 

toda a grande especulação da época em torno da Cinelândia, foi 

pouca a adesão de investidores decididos a apostarem nos “elefan-

tes brancos” de Serrador, como detalha Alice Gonzaga1 e também 

João Máximo2.

Com a recusa de investidores estrangeiros, um modesto número 

de empresários brasileiros se dispôs a colocar dinheiro naquela re-

gião: Afonso Vizeu, Antônio Ribeiro Seabra, Eugênio Honold, Luís 

da Rocha Miranda, Marc Ferrez e Filhos, Marcolino Ribeiro de Carva-

lho e Vivaldi Leite Ribeiro3. Vale salientar que dentro desse grupo 

os Ferrez eram os únicos ligados ao setor cinematográfico.

Assim, deu-se início às construções dos grandes edifícios que 

integrariam o quarteirão principal da nossa Cinelândia. Entre 

eles, o novo Pathé – primeiramente com o nome de Pathé Palace 

(1928), depois Pathé Palácio (1937) e Pathé (1960), com o desapare-

cimento do Pathésinho. Ele surge como último dos cinco cinemas  

a compor o paredão de palacetes. O prédio que abrigava a sala  

de exibição, o Edifício Natal, com catorze andares, foi projetado 

por Ricardo Wriedt e ficou pronto em 1927, sendo inaugurado  

o cinema um ano depois, com uma sala de dois pavimentos e qua-

se mil lugares4.

A fachada do Pathésinho da Avenida Central era simples. Mas, 

com o novo cinema da Cinelândia, a fachada vai se tornar quase 

uma obra de arte. Gilberto Ferrez5, neto de Marc Ferrez, ao escre-

ver para a Revista Filme Cultura (1986), relata que um soviético, 

especialista em fazer cenários para teatro, veio morar no Rio e ficou 

responsável pelos painéis maravilhosos destinados à fachada do Pa-

1 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.
2 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de Janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
3 Idem.
4 LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Arquitetura do espetáculo: teatros e cinemas na 
formação da Praça Tiradentes e da Cinelândia. Rio de janeiro: UFRJ, 2000.
5 FERREZ, G. Pathé: 80 anos de vida no Rio. Revista Filme Cultura, n. 47, agosto, 
1986.
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thé Palácio, um show à parte. O cinema era um luxo, o mais afrance-

sado de todos. O expressivo lustre do Pathé Palácio representava o 

olhar do espectador, tendência na arquitetura desses palácios de 

cinema, segundo João Luiz Vieira e Margareth Pereira6.

No Pathé Palácio foram exibidas grandes superproduções, como o 

drama histórico “O Sinal da Cruz” (1932), filme da Paramount Pictures, 

direção de Cecil B. DeMille, tão aguardado pelo público, estreando 

simultaneamente no Capitólio em um raro lançamento conjugado. As 

fachadas unidas dos dois cinemas marcam um dia importante para a 

cinematografia brasileira.

Lustre do Pathé Palácio sugere o olho do espectador.  
Foto: reprodução de Cynthia Brito. 

Fonte: Revista Filme Cultura, n. 47, p. 83.

6 VIEIRA, João Luiz; PEREIRA, Margareth C. S. O olho na arquitetura das salas de 
cinema. Revista Filme Cultura, n. 47, 1986.
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Fonte: Espaço dos Sonhos (VIEIRA; PEREIRA, 1983)7.  
Revista Filme Cultura, n. 47, 1986.

A Casa Marc Ferrez nunca exibiu filmes de Walt Disney, que 

eram exclusivos da firma Severiano Ribeiro. Porém, ao ser lançada a 

obra-prima “Fantasia”, o próprio Disney veio pessoalmente abri-

lhantar o lançamento em 1941, segundo relata Gilberto Ferrez para 

Revista Filme Cultura8. Após percorrer todos os cinemas da Cine-

lândia, o mesmo exigiu que seu filme fosse exibido no Pathé, por 

causa do belo som da casa. Assim foi e “Fantasia” obteve um sucesso 

extraordinário, ficando 11 semanas em cartaz. “Fantasia” foi lança-

do com a presença oficial do presidente da República, Getúlio Var-

gas, fato inédito no País.

O Pathé Palácio, ou Pathé depois do fechamento do Pathésinho, fun-

cionou na Cinelândia por 70 anos, até ser fechado em 1998. Em 

1937, contava com 918 lugares, 680 em 1960 e 671 na atualidade. O 

prédio em seguida foi restaurado, mantendo-se as características 

originais, como o piso dos andares, ferragens e mármores das esca-

das, janelas e, principalmente, a fachada, com um dos coroamentos 

mais lindos da cidade.

7 VIEIRA, João Luiz; PEREIRA, Margareth C. S. Espaços do sonho: cinema e arquitetura 
no Rio de Janeiro. [Pesquisa apresentada à Embrafilme/Cinetema]. Rio de Janeiro, 
1983.
8 FERREZ, G. Pathé: 80 anos de vida no Rio. Revista Filme Cultura, n. 47, agosto, 
1986.
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Estreia do Filme Fantasia no Pathé Palácio, 1941.  
Foto de domínio público cedida pela Revista LIFE ao  

Arquive Google (http://images.google.com/hosted/life).

Walt Disney e sua esposa sentados ao lado de  
Getúlio Vargas e esposa, assistindo Fantasia no Pathé, 1941.  

Foto de domínio público cedida pela Revista LIFE ao Arquive Google  
(http://images.google.com/hosted/life).
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Fachada do Cinema Pathé, 1931, com seu primeiro nome, Pathé-Palace. 
Fonte: Arquivo Nacional, Fundo Família Ferrez.

Fachada do Cine Pathé-Palácio.  
Fonte: Arquivo Nacional, Fundo Família Ferrez.



93

No lugar do antigo Cine Pathé foi aberta uma igreja, que mantém 

praticamente toda a estrutura da sala de exibição (poltronas, mármores, 

decoração do interior, espaço para a tela e o lambri de madeira decoran-

do as paredes). A pequena Bomboniere Pathé, no térreo do edifício, resistiu 

ao fim do cinema e continua desde 1920 a servir doces apetitosos.

Lustre do Cine Pathé reformado na atualidade.  
Foto de Rafael Bokor.
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PALÁCIO-TEATRO (1929) / CINE PALÁCIO (1943)

O público carioca e a novidade do cinema sonoro

O prédio do Cine Palácio, instalado na Rua do Passeio, números 38/40, 

de estilo neoislâmico, foi projetado no final do século XIX pelo espa-

nhol Adolfo Morales de Los Rios, um dos maiores arquitetos da belle 

époque brasileira, o mesmo responsável pelo planejamento do Mu-

seu Nacional de Belas Artes, do Café Assyrius do Theatro Municipal e 

do prédio do Centro Cultural da Justiça Federal. O Palácio, que já foi 

boliche, cassino, teatro, café-concerto, outrora chamado Palace-Thea-

tre, aportuguesou-se para Palácio-Teatro. Foi reformado por Francisco 

Serrador e inaugurado em março de 1929 com a alardeada capacida-

de de 3.200 lugares1, três andares de frisas, camarotes, galerias, um 

verdadeiro palácio de arte, instaurando a era das grandes salas. Pre-

tendia-se modular no sistema das longas exibições, com prelúdios de 

variedades, e tinha como modelo os cinemas populares de Nova Ior-

que, o Roxy e o Capitolio2.

Alice Gonzaga3 assevera que os críticos do cinema, na época, 

estranharam a estética e a proposta do Palácio-Teatro, subentendendo 

um retrocesso com o qual certamente não concordavam: “Vamos ver 

como será recebido pelo público […]. Apenas, lamenta-se a falta de gosto no 

arranjo da fachada (que é aquilo, hein?) e do hall, cheio de tanta bugiganga 

que parece entrada de labyrintho ou de casa maluca dos parques de diver-

sões”, diz o crítico Rocha para a edição da revista Cinearte de 23 de 

março de 1929.

Provavelmente para a surpresa dos críticos, o cinema seria esco-

lhido, três meses depois, para apresentar ao público carioca a novida-

1 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.
2 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de Janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
3 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.
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de do cinema sonoro, em sua versão movietone, isto é, com o som 

gravado na própria película, o que se revelou a solução definitiva para 

a perfeita sincronização com a imagem, detalha-nos Alice Gonzaga4. 

O filme que ouvimos por aqui não foi “O Cantor de Jazz”, o primeiro 

falado no mundo, e sim “Melodia da Broadway (Broadway Melody)”, 

musical da Metro Goldwyn Mayer (MGM), com Charles King, Anita Page 

e Bessie Love, estreando numa sessão para convidados, em 20 de ju-

nho de 1929, no Palácio-Teatro. Entre os ilustres convidados de Serra-

dor, estava o Presidente da República, Washington Luís5.

Recorte do filme “Broadway Melody”, 1929, MGM.

A dublagem deixava de ser ao vivo, atrás do pano, e passava a ser 

feita pelo disco. “Melodia da Broadway”, primeiro filme falado a ga-

nhar o Oscar de Melhor Filme, exibia cartazes no Brasil e era a sensa-

ção porque era “todo falado, todo cantado, todo dançado”. Mais uma 

vez, Francisco Serrador teve tudo a ver com o episódio pioneiro. Se-

gundo João Máximo6, Serrador contratara o filme à Metro, trouxera 

os engenheiros da Western Eletric Company para instalarem o novo sis-

tema no Palácio-Teatro e anunciara para junho a grande noite. “Qual 

4 Idem.
5 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
6 Idem.
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será o primeiro filme movitafonizado do Palácio-Teatro?”, fazia suspense 

um anúncio da época.

Em 1977, o jornalista Raimundo Magalhães Júnior relatou para a 

Revista Manchete como foi estar presente na primeira sessão de cine-

ma falado no Brasil. Vale a pena ler seu depoimento transcrito a seguir:

Tive a oportunidade de testemunhar a primeira sessão de cinema 

falado realizada no Rio de Janeiro. O filme escolhido fora uma pro-

dução musical da Metro Goldwyn Mayer, Broadway Melody/Melo-

dia da Broadway, com Charles King, Anita Page e Bessie Love, os dois 

primeiros inteiramente desconhecidos no Brasil. Bessie vinha do cine-

ma silencioso, em que aparecia como atriz dramática. A estréia, em 

espetáculo de gala, no Palácio Teatro, fora anunciada com tanto es-

tardalhaço pela Companhia Brasileira de Cinemas que embarquei 

de Campos para o Rio de Janeiro, a fim de estar presente. Eu dirigia, 

na ocasião, o principal jornal campista, Folha do Comércio. E quis 

dar a novidade aos meus leitores. Entretanto, não havia ingressos à 

venda. Toda a casa fora destinada a convidados de Francisco Serra-

dor. Tive de usar um estratagema para obter ingressos. Apresentei-

-me como um grande exibidor do norte do país, onde sabia que os 

filmes distribuídos por Francisco Serrador não chegavam. Combina-

mos um almoço de negócios para a semana seguinte e ele me deu 

nada menos que um camarote, de onde eu vi, bem próximo, o cava-

nhaque já embranquecido do presidente da República, Washington 

Luís. Uma grande orquestra, com músicos trajados a rigor, foi regida 

por um maestro baixinho, que suponho ter sido Francisco Braga. 

Mas não me recordo bem de sua figura, quase todo o tempo de costas 

para o público. Começou depois o filme, excessivamente dialogado, 

mas com uma intriga banal de bastidores, que poderia ser facilmen-

te acompanhada pelos espectadores com auxílio de algumas legen-

das. A canção tema do filme, interpretada por Charles King, 

imediatamente ficou popular. Ele era um cantor de voz abaritonada, 

um pouco do estilo de Frank Sinatra. Coitado: ficou prisioneiro desse 

sucesso e nunca mais fez nada que valesse a pena.

(Magalhães Júnior, Revista Manchete, 1977)
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Público aguardando para entrar no Palácio-Teatro na década de 1930. 
Fonte: Arquivo Atlântida Cinematográfica, Grupo Severiano Ribeiro.

O Palácio-Teatro de Serrador passou a se chamar Cine Palácio em 1943, 

já em domínio da Companhia Brasileira de Cinemas e, pouco tempo 

depois, passando para as mãos de Luiz Severiano Ribeiro, brilhante 

empreendedor que entra na Cinelândia “substituindo o império de Ser-

rador”, segundo nos conta Toninho Vaz7, biógrafo de Severiano. De 

imediato, este enxergava o projeto de Serrador com certa crítica. Ele 

apostava nos cinemas de bairro, onde o aluguel ou a aquisição dos edi-

fícios eram mais baratos, e o investimento, mais seguro.

Mesmo acreditando em outra estratégia, mas fazendo parte do 

trust, Ribeiro iria aderir à ideia da Cinelândia, arrendando o sofistica-

do Cine Odeon, depois o Palácio-Teatro, o Capitólio em 1950 e tantos ou-

tros, marcando sua presença, também, naquela região emblemática8.

Toninho Vaz, em entrevista para a RioFilme, explica-nos o que 

viria ser o trust no setor cinematográfico:

7 VAZ, Toninho. O Rei do Cinema: a extraordinária história de Luiz Severiano Ribeiro, o 
homem que multiplicava e dividia. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008.
8 Idem.
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O trust, muito falado no mercado [cinematográfico], eram acordos 

que existiam como base das implementações desses cinemas. Por 

exemplo, os exibidores do Rio não podiam fazer nada em São Pau-

lo… Havia um exibidor em São Paulo que dominava aquela grande 

praça e o Brasil para o Sul… Você definia assim um pouco o terri-

tório de cada um… Como o Serrador era mais antigo e tinha um 

projeto definido, a Cinelândia, ninguém podia fazer nada ali sem o 

aval dele. O Severiano tinha a praça dele, os cinemas de bairros… 

Quem ia negociar cinemas tinha que saber quem dominava na re-

gião… Eles tinham um trust que ficava administrando estes tipos 

de situações…

(Entrevista com Toninho Vaz, RioFilme, 2020).

Luiz Severiano Ribeiro, 1930. 
Fonte: Arquivo Atlântida Cinematográfica,  

Grupo Severiano Ribeiro.

Com a entrada de Ribeiro na Cinelândia, algumas iniciativas fo-

ram tomadas como, por exemplo, o fechamento do Cine Glória, em 

nome da sofisticada Cinelândia, pois ele considerava “um cinema 
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mixuruca”, segundo nos conta Toninho Vaz em seu livro “O Rei do 

Cinema”. Outra iniciativa, através da parceria com a Fox Film, foi a 

reformulação do Cine Palácio para receber o lançamento do sistema 

de Cinemascope no Brasil, com o filme “O Manto Sagrado”. Tal sistema 

foi utilizado entre 1953 e 1967 na gravação de filmes panorâmicos, 

que iniciariam o formato moderno das telas de cinema. O Cinemasco-

pe era mais barato que o Cinerama, a qualidade era comparável, e 

ajudava o cinema a competir com a televisão, que estava em cresci-

mento nos anos 1950.

Cartaz do Festival Cinemascope no Palácio, década de 1950.  
Parceria Fox e Empresa Luiz Severiano Ribeiro.  

Foto: Atlântida Cinematográfica, Grupo Severiano Ribeiro.
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Fachada do Palácio anunciando o Cinemascope na segunda metade do século XX. 
Fonte: Arquivo Cinemateca Brasileira.

Em 1970, a direção do Cine Palácio optou por tapar o lado frontal 

do edifício com lâminas de alumínio, que mascaravam os detalhes 

decorativos e arquitetônicos originais, como balcões, arcos em ferra-

dura, pináculos, vitrais, balaustrada, janelas e torres. Talvez a inten-

ção fosse modernizar o cinema. Somente em 2004, depois de 30 anos 

escondida, a fachada foi finalmente devolvida à cidade pela Azevedo 

Arquitetos Associados (AAA), empresa responsável pelo projeto de 

restauração do cinema.

Entre idas e vindas, um incêndio em 1977 e a divisão em duas sa-

las, o Cine Palácio foi tombado em 2008, quando o Grupo Severiano 

Ribeiro passou o imóvel para o Hotel Ambassador. Em 2014, foi anun-

ciado que o prédio que abrigava o antigo cinema seria reformado para 

se tornar um teatro voltado a musicais, inicialmente com o nome de 

Teatro Aventura. Após quase 2 anos de obras, o teatro foi reinaugura-

do em 26 de agosto de 2016, renomeado de “Teatro Riachuelo Rio”, 

com o espetáculo “Garota de Ipanema” e “O Amor é Bossa”. A capaci-
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dade do espaço é de 1000 pessoas, divididas em 3 andares de plateia. 

A fachada abriga dois letreiros: um anunciando o novo empreendi-

mento e o outro, mais abaixo, em memória do antigo9.

Fachada tapada com alumínio na década de 1970. 
Fonte: Arquivo Atlântida Cinematográfica,  

Grupo Severiano Ribeiro.

9 Informações retiradas no site do Teatro Riachuelo (www.teatroriachuelorio.
com.br).
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Cartaz do Palácio na época da Atlântida e das chanchadas. 
Fonte: Arquivo Atlântida Cinematográfica, Grupo Severiano Ribeiro.

Fachada atual com os dois letreiros, com o atual nome e com o antigo Cine Palácio. 
Foto de Caio Galucci, Fonte: Grupo Riachuelo.
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CINE ALHAMBRA (1932)

Um desfecho sobre chamas

O Cinema Alhambra tem um significado especial no desfecho da 

carreira cinematográfica de Francisco Serrador. A Revista A Cena 

Muda, de 13 de abril de 1943, chama-o de “poeta do progresso” e 

traduz seus grandes edifícios de entretenimento como “seus poe-

mas de cimento armado”. Quem poderia imaginar que no espaço do 

Convento da Ajuda poderia surgir uma praça que abrigaria verda-

deiros “palácios de cinema”? A verdade é que essa incrível trans-

formação está muito associada à imagem do Francisco Serrador, 

como aprendemos no decorrer deste livro acerca dos cinemas de 

rua do Centro do Rio.

Convento da Ajuda que desapareceu para dar lugar à Cinelândia.  
A Cena Muda, 13 de abril de 1943.
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Chegamos à década de 1930. O famoso quarteirão dos cinemas 

já está todo consolidado: temos o Odeon, Império, Glória, Capitólio, 

Pathé Palace. Francisco Serrador já é um idoso e com uma trajetória 

pessoal muito conturbada como homem de negócios, assim como 

nos relata o pesquisador e diretor da Cinemateca do MAM Hernani 

Heffner em entrevista à RioFilme. Alice Gonzaga1 traz na obra “Pa-

lácios e Poeiras” uma nota de seu pai Adhemar Gonzaga, nos se-

guintes termos:

“Serrador, como todo homem do seu tipo, ‘saltador’, ‘realizador’, 

não ligava ao dinheiro e a dívidas. Não sabia mesmo a quantas 

andava”2.

Muitos acreditavam que seu sonho ou, como ele próprio dizia, 

“sua comédia”, tanto na Companhia Brasil Cinematográfica e  

depois na Cinelândia, foi maior que sua razão empreendedora. 

Tendo em vista a expansão do circuito exibidor e as disputas eco-

nômicas internas, no final dos anos 1920 e início de 30, “ele é re-

tirado da condução dos negócios desses conglomerados de salas e, 

pela primeira vez, depois de muitos anos, se vê obrigado a reto-

mar a carreira de exibidor solitário e inicia um circuito próprio 

numa sala que tem várias características icônicas na história da 

exibição do Rio de Janeiro, que é o Cine Alhambra”, conta-nos Her-

nani Heffner.

Em 45 dias, Serrador constrói o cinema, dando um nome que 

era invocativo de sua origem espanhola. Inaugurado em 09 de ju-

nho de 1932, teve como endereço a Rua do Passeio (depois Praça 

Getúlio Vargas e atual Praça Mahatma Gandhi), números 14/16, 

entre a Rua Senador Dantas e Álvaro Alvim. Tinha capacidade 

para 1.448 espectadores. Pretendia-se explorar principalmente fil-

mes e atrativos germânicos. Aliás, a edificação, cópia do Vater-

land, de Berlim, trouxe também o estilo bauhausiano para o Rio 

de Janeiro3.

1 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/ Funarte e Editora Record, 1996.
2 Idem, p. 144.
3 Ibidem.
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Cine Alhambra, primeiro prédio no estilo bauhausiano no Rio de Janeiro.  
Fonte: Hemeroteca BN Digital.

O Alhambra deu vida a uma série de inovações para o espaço e a 

forma de exibição, como também para a arquitetura carioca da-

quela época. Era um prédio de linhas retilíneas, de fachada limpa, 

sem decoração, sem baixo-relevo, todo espelhado. Hernani Heffner 

fala que foi o primeiro prédio bauhausiano do Rio de Janeiro, o 

primeiro de estrutura modernista: “Falam muito do prédio do Mi-

nistério da Educação e Saúde de 1937 e do prédio da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) de 1936 como os primeiros modernis-

tas, mas o Alhambra de 1932 foi de fato o primeiro”, garante Heff-

ner. A cidade estava começando a viver uma febre de prédios art 

decó, que são prédios mais leves, mais alegres, mais sinuosos, as-

sim como vemos na construção do Alhambra, que destoava do resto 

dos prédios da Cinelândia.

Segundo Alice Gonzaga4, o referido edifício foi o primeiro com 

escada rolante no Rio de Janeiro e com grandes elevadores (com capa-

4 GONZAGA, Alice. Palácios e poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Ministério da Cultura/Funarte; Editora Record, 1996.



108

cidade para 24 pessoas), que davam acesso ao cinema que ficava no se-

gundo andar. Devido à chegada do filme sonoro, as futuras salas tinham 

que se preocupar também com a acústica, e o Alhambra foi o primeiro 

a ser projetado nessas condições. João Máximo5 comenta que, por 

conta disso, o local serviria a diferenciados tipos de espetáculo, dramas, 

comédias, revistas, circo, miscelâneas, mas, principalmente, filmes.

O Alhambra vai marcar época na cidade, sobretudo, pela sua pro-

gramação. Serrador passa a trabalhar especialmente com filmes ale-

mães e brasileiros. Em 1935, ele lança na cidade um filme chamado 

“A Sinfonia Inacabada”, um drama musical britânico-austríaco, que 

se transforma em um imenso sucesso. O filme fica em cartaz por 

cerca de um ano e lota a sala meses a fio, indicando que ele poderia 

trabalhar com o cinema nacional.

Cartaz do Alô Alô Carnaval (1935).  
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.

5 MÁXIMO, João. Cinelândia: breve história de um sonho. Rio de janeiro: Editora Sa-
lamandra, 1997.
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Hernani Heffner nos conta que Serrador fez uma aposta arrisca-

da ao trabalhar com o cinema brasileiro numa época em que filme 

nacional tinha muita dificuldade de se sustentar. Ele vai abrir espaço 

para a Cinédia, do Adhemar Gonzaga, que vai exibir no Alhambra 

suas comédias musicais, sucessos como “Alô, Alô Carnaval”, que con-

sagraram figuras do rádio como Carmen Miranda, ficando em cartaz 

mais de um mês no cinema, quando a regra era ficar uma semana. 

Segundo Hernani, “isso viria a consagrar o Serrador como exibidor 

que tem interesse e é parceiro do filme brasileiro, que na verdade 

abre espaço para o filme nacional no circuito comercial, e mais im-

portante: abre espaço para o filme brasileiro no coração desse comér-

cio que era a Cinelândia”.

Cartaz do filme Favela dos Meus Sonhos, de Humberto Mauro (1935),  
estrelando Carmen Santos.

Serrador, além de exibidor, também teve atuação como produtor 

lá no início do século XX, e carregava consigo todos os seus filmes 

desde 1908. Ele instalou o depósito desses filmes nos fundos do cine-

ma Alhambra, na parte de baixo. Nessa época, os filmes eram feitos 
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com nitrato de prata que, com o tempo, tornava-se altamente infla-

mável, provocando incêndios espontâneos. Com isso, fatalmente, o 

cinema vem a sofrer um grande incêndio em 1940, após apenas oito 

anos de existência, vindo a ser completamente destruído. Devido a 

esse infortúnio, o nosso velho espanhol tem dificuldades em reunir 

recursos e forças para continuar como produtor cultural.

No lugar do Alhambra, um novo prédio vai ser reconstruído pelo 

seu sobrinho, David Serrador, batizando-o com o nome de Edifício 

Serrador, em homenagem ao visionário da Cinelândia. No entanto, o 

homenageado não viveria para ver o edifício construído. No dia 22 de 

março de 1941, um ano e vinte dias após a inauguração de seu último 

teatro (e um ano após receber do Governo o título de cidadania bra-

sileira), Francisco Serrador morreu, aos 68 anos de idade. O nome do 

edifício eternizado na Cinelândia é uma porta que se abre para a 

história de um dos maiores exibidores cariocas e, quiçá, do País.

A Cinelândia com o Edifício Serrador em construção. 
Fonte: A Cena Muda, de 13 de abril de 1943.
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Nesta incrível jornada, reviver os cinemas nos oportuniza expe-

riências incríveis, mas, também, nos leva a lamentar o desapareci-

mento de quase todos os prédios aqui retratados, fruto de um 

pensamento obtuso que credita tais estruturas arquitetônicas e seu 

legado ao passado, ao velho, ao descartável. Foi uma perda e uma 

perda muito sentida. RioFilme: O Cinema Carioca Na Lente da História nos 

transportou para um Rio de Janeiro solar, que se configurou com as 

pessoas na rua, convivendo e se maravilhando com os espetáculos 

cinematográficos. Para finalizar este primeiro volume, compartilha-

mos desta reflexão de Hernani Heffner:

“Espaços como salas de exibição são espaços que trazem a popula-

ção para rua e fazem a população conviver, dando à população, 

inclusive, acesso a arte e a cultura das mais variadas formas e que 

servem para cidade cumprir sua vocação, uma cidade solar e litorâ-

nea, uma cidade alegre, de rua, uma cidade festeira, e se ela tiver 

um circuito significativo de salas, das mais variadas épocas, ela 

pode ter aí uma base de trabalho cultural que poucas cidades no 

mundo têm. Se perdeu tudo e não se perdeu tudo e ainda está em 

tempo de correr atrás do que sobrou, e ver o potencial e o valor de 

tudo que ainda está por aí.”

(HERNANI HEFFNER, em entrevista à Riofilme,  

setembro de 2020).
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CINEMA IDEAL

Entrevistada: Rita de Cássia Silva

Função: arquiteta e dona do Maison Leffié

Meu nome é Rita, sou arquiteta, sou uma das sócias do Espaço Maison […]. 

Fui ao casamento de um amigo em São Paulo e, ao chegar lá, vimos como um 

simples galpão se transformou em um área de casamento, com shows e 

tudo. Saímos de lá pensando: – No Rio nós não temos um espaço assim. Va-

mos procurar um! Um dia me ligaram e falaram de um espaço na Rua da 

Carioca. Até então, ninguém sabia da história do prédio e o que iríamos pas-

sar para chegar aonde chegamos. Quando eu cheguei, a cúpula era de um 

plástico azul todo quebrado. Só tínhamos acesso à parte da frente do espaço, 

começamos a empurrar [a parede] e achamos uma portinha. Quando entra-

mos, olhamos pra cima e ficamos surpresos com a “claraboia”, ninguém 

sabia o que era. Logo, chegaram os proprietários do prédio e começaram a 

contar a história do prédio. Quando eles me falaram que era do Eiffel, eu quis 

subir, descer, ver lá em cima. E a primeira coisa que perguntei foi: – Cadê o 

maquinário daqui de cima? Isso [a cúpula] ainda abre? […].
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Depois disso, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre o local. O 

prédio é tombado em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, e a 

equipe do IPHAN nos deu suporte durante a restauração do local; eles tinham 

documentações e nos guiaram sobre cada peça e o que precisávamos fazer. 

Tanto que para restaurar a cúpula, que estava toda enferrujada, tinha um 

processo de restauração da parte de ferro que tinha que atender as exigên-

cias. Não era simplesmente pintar.

Quando começou, nós éramos oito sócios, hoje restaram quatro. Como 

eu te falei, eu sou dona de uma construtora, então minha intenção era res-

taurar isso aqui e manter. Diariamente eu tenho uma equipe de manuten-

ção para manter esse espaço. O custo é muito alto: manter uma casa desse 

tamanho e deixar do jeito que foi inaugurada. Então, esta é a maior dificul-

dade aqui.

Não passa pela minha cabeça abandonar um prédio desses, é como bo-

tar um filho no mundo e dizer: – Tchau! Se vire aí! Vá procurar alguém pra te 

sustentar! Eu não consigo! Eu acabei trazendo isso pra mim, o que às vezes 

me prejudica no meu lado pessoal, porque por essa paixão eu não quero que 

isso aqui feche. Acabo tendo muitos problemas, porque às vezes uso meus 

funcionários para fazer a manutenção do espaço e a minha empresa não 

está recebendo por isso. Se a pandemia for até o final do ano, como tem mui-

ta gente falando, eu não sei se eu aguento até lá. Meu sonho era voltar ao que 

era isso aqui antes!
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CINE ÍRIS

Entrevistada: Neyde Brilho Cruz

Função: neta do fundador do Íris

Meu nome é Neyde Brilho Cruz, tenho 81 anos e sou nascida no Rio de Janeiro. 

Sou avó, bisavó e me emociono ainda ao falar que sou neta de João Cruz Jú-

nior, o fundador e idealizador do Cinema Íris, que é o cinema mais antigo do 

Rio de Janeiro.

Antigo Cinematógrafo Soberano, que era o nome do cavalo do meu avô. 

Ele gostava de cavalos e botou o nome do cinema de Soberano. Durante as 

obras, as coisas foram acontecendo, ele foi reformando e realizando seu 

sonho de transformar o Cinematógrafo em um Palácio das Artes, um mini 

Municipal, que tem plateia, camarotes, fosso para a orquestra, palco para 

grandes espetáculos, até ballet. Quando inaugurou o cinema, depois de toda 

a obra, ele ficou tão empolgado que agradeceu à Deusa Íris, que eu nem sei 

explicar o porquê, e deu o nome de Íris ao cinema. A família sempre esteve 

junto do vovô: seus filhos, meu pai e meu tio, os netos e os bisnetos. E até 

hoje! Já estamos na quarta geração. O cinema ainda é gerido pela família.
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Anteriormente, o cinema teve que se adaptar porque não tínhamos fil-

mes, a gente teve que escolher um caminho e a cidade foi esvaziada, deixou 

de ser o centro de residência de elite, as pessoas foram para os bairros e a 

cidade ficou com um público de intervalo de trabalho porque ninguém mais 

morava no Centro da cidade. Então, nosso cinema teve que encontrar uma 

solução de apresentar projetos de exibição de coisas um pouco mais do inte-

resse do público masculino, e nos tornamos um cinema meio picante, de 

agrado do público mais masculino.

Agora, passando para as dificuldades atuais, são os resultados da pan-

demia que fez os cinemas ficarem fechados, assim como os teatros, os ba-

res, a rua toda da Carioca está praticamente fechada. O meu maior sonho é 

realizar o sonho que era do meu avô: transformar o Cine Teatro Íris de novo 

em um grande Palácio das Artes, com todo o tipo de espetáculo, com shows, 

música, ballet. Enfim, botar para funcionar a casa que está estruturada 

para isso e que está parada. Eu não sei se eu verei esse sonho ser realizado, 

mas eu espero que meus herdeiros não desistam!
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CINE ODEON

Entrevistado: Luiz Antonio de Almeida

Função: herdeiro honorário de Ernesto  

Nazareth

Eu sou Luiz Antônio de Almeida, pesquisador da música brasileira e um 

grande entusiasta da história do nosso Rio. Vou falar a respeito do antigo 

Cinema Odeon.

Em 1909, na Avenida Central, número 137, esquina com a Rua Sete de Se-

tembro, foi inaugurado o Cinema Odeon, que foi na época o mais elegante. 

Este cinema possuía duas salas de projeção e, entre essas duas, um palqui-

nho onde existia um piano e um pianista contratado para tocar e distrair o 

público entre uma sessão e outra. Pouco tempo após a inauguração, chama-

ram Ernesto Nazareth para tocar ali. O compositor e pianista já era um 

nome consagrado, mas as pessoas conheciam mais sua obra do que sua fi-

gura. Com a participação do Nazareth naquela sala de espera, tudo mudou, 

ele se tornou uma espécie de coqueluche. Todo mundo que passava pelo Rio 

de Janeiro e até mesmo o povo do Rio, não havia ninguém que não fosse ao 

Cinema Odeon e não parasse para ouvir o Nazareth. O pianista se tornou um 

ponto de encontro, diziam: – Vamos ouvir o Nazareth na sala de espera do 
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Odeon. E isso foi muito representativo para ele, porque a figura dele passou 

a ser conhecida.

Em 1909 ainda, ele compôs um tango, o Tango Odeon, que foi a obra, tal-

vez, de maior sucesso. A obra foi dedicada à empresa proprietária do Cine-

ma, a empresa Zambelli, de Raul Zambelli, dono de uma fábrica de fogão. 

Esse Odeon funcionava em um prédio maravilhoso, um dos primeiros arra-

nha-céus do Rio, que possuía fabulosos cinco andares. Por volta de 1923, 

1924, o prédio que não tinha nem quinze anos foi posto abaixo e no lugar foi 

construído um novo arranha-céu, Edifício Guinle de catorze andares, inau-

gurado por volta de 1925 e 1926.

Quando eu tinha 14 anos, em 1976, eu passei a pesquisar sobre a vida de 

Nazareth, com um entusiasmo e um interesse de criança. A partir disso, 

acabei criando uma grande amizade com a família do compositor, me tor-

nando uma espécie de neto que os Nazareth jamais tiveram e o herdeiro 

honorário do compositor. Isso me tornou uma pessoa muito conhecida na 

área da pesquisa musical, o que abriu caminhos para que eu chegasse ao 

Museu do Som, onde trabalhei por dezesseis anos, inclusive como chefe das 

salas de pesquisa.

Eu espero que com esse projeto, esse resgate da memória das antigas 

salas de cinema do rio, que isso desperte algum interesse, porque realmen-

te é importante que nós preservemos a memória. Fico muito feliz e agradeço 

o convite de estar falando aqui do nosso Nazareth e do antigo Cinema Odeon.

Um abraço e obrigado.
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CINEMA CAPITÓLIO

Entrevistado: Rafael Bokor

Função: jornalista de arquitetura e fundador da 

página “Rio – Casas & Prédios Antigos”

A Cinelândia como conhecemos hoje surgiu na segunda década do século 

passado. Na maior parte daquele terreno existia, anteriormente, o Convento 

da Ajuda, das Irmãs Clarissas, que foi fundado no século XVIII e demolido em 

1911. Um dos destaques desse convento era o Chafariz das Saracuras, feito 

pelo Mestre Valentim. Com a demolição do convento, esse chafariz foi trans-

ferido para a Praça General Osório, em Ipanema, e continua lá até hoje.

Francisco Serrador Carbonel era um empresário espanhol muito rico 

que tinha a missão de transformar a Praça Floriano na Time Square brasi-

leira. Ele construiu vários prédios na região, com salas de cinema nos pri-

meiros andares. Foi assim que nasceu a Cinelândia, que, em seu auge, na 

década de 1930, chegou a ter mais de vinte salas de cinema.

Um dos mais famosos foi o Cine Capitólio, inaugurado em abril de 1925. 

Na época, a imprensa publicou que o Capitólio era uma casa de diversões 

que honrava o grau de desenvolvimento e cultura do Rio de Janeiro, então 

Capital Federal. Além da exibição de filmes, o espaço ainda era palco para 
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apresentações musicais, teatrais e de dança. Ele pertenceu à Companhia 

Brasil Cinematográfica e, nos últimos tempos, ao Grupo Severiano Ribeiro, 

um grupo até hoje bem tradicional no ramo cinematográfico aqui no Brasil. 

Infelizmente, foi demolido em 1972 junto com o lindo prédio que o abrigou 

durante 47 anos, quase cinco décadas. Em seu lugar foi construído o prédio 

51 na Praça Floriano, um edifício alto, escuro e com vidros na sua fachada.
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CINEMA PATHÉ PALACE

Entrevistado: Rafael Bokor

Função: jornalista de arquitetura e fundador da 

página “Rio – Casas & Prédios Antigos”

Eu vou contar para vocês um pouco da história do Cine Pathé, um dos cine-

mas mais famosos do Brasil. Tudo começou quando o grande fotógrafo ca-

rioca, Marcos Ferrez, voltou de Paris para o Rio, em 1907, e resolveu 

inaugurar o Cinematographo Pathé, com a ajuda de seus familiares, na re-

cém-aberta Avenida Central. Foi o cinema pioneiro na elaboração de uma 

programação de exibição nas salas de cinema, e também o primeiro a utili-

zar o estilo arquitetônico art nouveau em suas salas. Ele passou pelos núme-

ros 116 e 151 da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, antes de se instalar 

no Edifício Natal em 1927. O Pathé tinha quase mil lugares e funcionou por 

setenta anos, até 1998. Nos dois primeiro andares do Edifício Natal, um legí-

timo representante do estilo art nouveau, com catorze andares projetados 

pelo arquiteto Ricardo Wriedt.

Hoje, no lugar do Cine Pathé, existe uma Igreja Universal que foi inaugu-

rada pouco depois do fechamento do cinema. Essa igreja manteve pratica-

mente toda a estrutura da antiga sala de exibição. É muito bonito! 
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Recomendo esta visita pra quem passar ali pela Cinelândia. Ao lado da en-

trada da igreja tem uma bomboniere, Bomboniere Pathé, que há quase no-

venta anos continua do mesmo jeito e vendendo doces maravilhosos.
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CINEMA GLÓRIA

Entrevistada: Beatriz Kushnir

Função: Diretora do Arquivo Geral da Cidade do 

Rio de Janeiro

Eu vim fazer uma reflexão com vocês a partir desse convite da RioFilme e 

desse projeto de revisitar os cinemas de rua que já existiram na cidade a 

partir de imagens em movimento e de fotografias. Eu queria conversar so-

bre a importância no Rio de Janeiro desse olhar sobre o passado. Como his-

toriadora, o olhar para o passado é sempre muito importante. Temos que 

entender que o olhar para o passado é sempre a partir de uma pergunta do 

presente. Quando nos debruçamos sobre o passado, nós queremos saber: 

quais experiências deram certo? O que eu posso repetir que naquele mo-

mento foi tão importante? Quais experiências deram erradas e que eu não 

gostaria mais que acontecesse na minha cidade, bairro ou país? Uma das 

funções de se “visitar” o passado é essa, de aprender com ele.

Nossa visita sempre acontece a partir de uma pergunta do presente. 

Neste sentido, os cinemas de rua no Rio de Janeiro foram durante muitos 

anos uma identidade dessa cidade. Lembrando que os primeiros cinemas 

vão começar a aparecer na virada do século XX e na Cinelândia, que era con-
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siderada quase uma Broadway brasileira e carioca, onde a maior parte dos 

cinemas e todas essas tecnologias se concentravam.

Foi uma cidade que se transformou com as intervenções de Pereira 

Passos, que estava a se modernizar a la Paris, e os cinemas faziam parte 

desse símbolo de modernidade. São importantíssimos esses cinemas de rua 

como um lugar de sociabilidade e a construção de gerações de cinéfilos nes-

ta cidade, não só na Cinelândia. Não podemos esquecer, por exemplo, do 

Paissandu nos anos 50, 60 e toda a geração que fez o cinema novo e que viu 

as inúmeras sessões ali no Paissandu.

Pensando assim, muitas pessoas dizem: – Então, a modernidade está 

sequestrando o passado? Não. Eu diria que cada tempo é um tempo específi-

co e o que vemos esses dias é que os cinemas de rua, infelizmente, quando 

chegamos aos anos 80, 90, com a falta de segurança das cidades e também 

a implementação de uma nova sociabilidade com o shoppings, eles se apre-

sentam de uma outra maneira. A cidade começa a pensar nesses espaços 

como espaços mais racionais de visitação e os cinemas se mudam para es-

ses lugares, mas é muito diferente a experiência de um cinéfilo que frequen-

ta os cinemas de rua das pessoas que vão aos cinemas em shopping.

Eu, como cinéfila, prefiro os cinemas de rua, a programação, os festi-

vais que ali acontecem. Por isso torço muito que as experiências como a do 

Estação ou do próprio Itaú Cultural voltem a fervilhar pela cidade, porque 

elas ajudam a difundir essa cultura cinematográfica. Então, eu acho que são 

essas as possibilidades de nós rediscutirmos a cidade, através de experiên-

cias cinematográficas acadêmicas e reflexivas, e também de torcer muito 

para que essas experiências de cinema de rua voltem a acontecer e fervilhar 

nessa cidade, porque essa experiência diz muito de quem nós somos e pode 

criar novas gerações de cinéfilos, o que eu torço muito que aconteça.

Muito obrigada, um abraço.
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CINEMA IMPÉRIO

Entrevistado: Fábio Vellozo

Função: Coordenação de documentação e 

pesquisa da Cinemateca do MAM

Meu nome é Fábio Vellozo, a convite do Hernani Heffner, eu vim pra Cinema-

teca do MAM para ficar na coordenação de documentação e pesquisa.

No caso da Cinelândia, era sonho do Serrador copiar a Times Square. 

Depois de idas aos Estados Unidos, a ideia dele era fazer o que ele viu lá, aqui, 

exatamente igual. A inspiração era a Time Square, a Rua 42, com os grandes 

cinemas.

A princípio, o público se manteve afastado e quando saía algo na im-

prensa era: “Serrador inaugura um novo elefante branco”. Tinha a ver até 

com as próprias fachadas dos cinemas que eram muito puxadas para a cor 

cinza e juntavam com o fato de não estar dando o público esperado. Foi um 

investimento brutal, toda aquela área do antigo Convento da Ajuda foi lotada 

de cinemas.

Uma coisa interessante daquela região foi que no início não foi o suces-

so esperado, tanto que o Serrador depois de inaugurar um dos últimos cine-

mas dele, em 1932, já está fora, não está mais à frente da Companhia Brasil 
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Cinematográfica, que se torna Companhia Brasileira de Cinema, que tinha o 

Vivaldi Ribeiro à frente, junto com Adhemar Ribeiro. Eram os dois que toca-

ram dali em diante.

Todos aqueles cinemas demoraram pra engrenar, atrair público. Isto 

melhora um pouco com o cruzamento do filme com o espetáculo, conhecido 

como prólogos, espetáculos que eram realizados antes dos filmes. Eu não 

estou falando das orquestras de sala de espera, estou falando que eram ci-

nemas projetados com palco bem grande, com camarotes por causa dessa 

ideia de apresentar prólogos.

O Império tinha uma capacidade um pouco menor que os outros cine-

mas do Serrador na Cinelândia, a capacidade inicial dele era 530 lugares. O 

teatro, na época, era a grande diversão popular, então essa coisa dos prólo-

gos ajudou muito a trazer o público para os cinemas da Cinelândia. Como 

tudo era muito novo, tudo provocava grande disputas e debates acalorados. 

Na própria Para Todos e na CineArte, Adhemar Gonzaga e Pedro Lima fica-

vam furiosos com os prólogos, diziam: “As pessoas tão indo pra ver os pró-

logos, o espetáculo é o filme, isso é um apêndice”. Tem algum outro cronista 

da época que chama os prólogos de “pornográficos” e “escandalosos”.

A gente está falando de uma Cinelândia que não é mais Cinelândia por-

que não tem mais cinemas, ficou só o nome. Se você perguntar para as pes-

soas hoje em dia porque se chama Cinelândia, elas não vão saber, não têm a 

menor ideia. As pessoas da minha idade e mais novas não têm a menor ideia 

do que foi a Cinelândia e da quantidade de cinemas que o Rio de Janeiro já 

teve, porque é uma geração criada já com cinema de shopping, que também 

já sofreu mudanças absurdas.

É fato que o Brasil não preserva sua memória, isso é cristalino.

Eu já vi muitas afirmações como: “Os cinemas passaram a exibir pornô, 

então entraram em decadência”. Não. Na verdade, a exibição do pornô é uma 

consequência. O centro das grandes metrópoles entrou em um processo de 

decadência quase irreversível. Eles deixaram de ser um local de lazer e con-

vivência pública. “Vamos transformar de novo a Rio Branco em um boule-

vard!”. Eu adoraria que isso acontecesse. Mas, depois de tudo isso, já não é 
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um processo irreversível? Provavelmente. É muito difícil você trazer de volta 

as pessoas para os centros da cidade e falar que o centro é um local de di-

versão. E isso foi decisivo, por exemplo, para os cinemas da Cinelândia.

No mundo ideal, um desses palácios seria o Museu do Cinema, onde 

você teria equipamentos à mostra, você poderia mostrar ao público como 

seria uma projeção de nitrato, que é um 8k. Uma qualidade absurda!

O que resta para nós é preservar o máximo possível de documentação 

para que as gerações futuras possam olhar para isso e falar: “Começou as-

sim”, “o desenvolvimento foi assim”, “como chegamos até esses modelos 

que estão vigentes hoje?”, “como que começou essa loucura das pessoas se 

reunirem dentro de um local para assistirem aos filmes juntas?”, “isso vai 

terminar?”. Eu, honestamente, acho que não. Mesmo com pandemia, eu não 

vejo um fim para isso, eu acho que cinema é uma experiência coletiva. É mui-

to diferente você assistir seu filme no streaming em casa e é outra coisa 

assistir com uma plateia. Enfim, acho muito importante a gente saber onde, 

especificamente no Rio de Janeiro, existiam esses lugares.

Você não tem mais cinema, tem o Íris na Rua da Carioca, mas todos os 

outros sumiram como o próprio Império, que foi demolido, o prédio foi de-

molido e não sobrou nada dele, não existe mais. A gente está falando de um 

cinema que o que sobrou dele está em fotos e documentos. Por exemplo, aqui 

na Cinemateca, nós temos as fotos da sessão de inauguração do cinema em 

novembro de 1925, as fotos de 1926 da estreia de um filme dos irmãos Bote-

lho, da passagem do Presidente Washington Luís pela Avenida Central, tem 

depois grandes sucessos de bilheteria sendo exibidos, como uma foto da fa-

chada com “Um estranho no ninho” e uma fila na porta. Se não fosse por isso, 

ou então por filmes que foram rodados e que tiveram locações ali na área, 

você não teria nada, absolutamente nada, talvez alguns jornais com notí-

cias, mas nada de imagens.

Então, nos resta aqui, pelo menos, manter essa memória e tornar isso 

disponível ao público, disponibilizar isso ao público e para pesquisadores. E 

estimular que esses pesquisadores pesquisem esse passado dos cinemas do 

Rio de Janeiro: como que chegamos até aqui? Como que a gente produzia? 
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Quem produzia? Quem distribuía? Quem exibia? Como que é a cadeia de ci-

nema no Rio de Janeiro? Como era antes de se chegar ao digital? Como que 

era a exibição? É uma história muito rica, que vai além dos cinemas de rua e 

que aqui nos resta preservar. Eu gostaria que a preservação se estendesse 

também aos prédios. Mas espero que pelo menos os lugares que sobrevive-

ram, como é o caso do Odeon e do Rex, que eles continuem sendo salas de 

exibição e que as pessoas possam saber que esses foram os dois remanes-

centes de uma época gloriosa onde se tinha uma pequena Time Square.
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CINEMA ODEON

Entrevistado: Fabiano Canosa

Função: Programador de cinema

Eu cresci em um mundo aonde eu ia ao cinema frequentemente. Em todas 

as minhas experiências escolares, eu era a pessoa que todos vinham per-

guntar qual filme ver. Crescer com isso me deu uma formação cinéfila 

muito interessante por causa da idade. Nesse tempo todo de existência eu 

me formei em cinema, tenho uma formação cinéfila tão grande como se eu 

fosse um catedrático universitário, tudo por experiência. E o cinema era 

uma atividade litúrgica, era como você ir à missa, só que você ia à missa 

quase todo dia, às vezes duas vezes por dia. E entrava naquelas catedrais de 

cinemas maravilhosas.

Os cinemas do Rio eram extraordinários nessa época, até os cinemas 

de bairro, até cinemas do subúrbio. Eu tive a felicidade e oportunidade de ir 

à maioria dos cinemas que existiram no Rio, inclusive nos subúrbios, em 

Inhaúma, Ramos, Cascadura, Méier.

Como eu sou veterano e já ia ao cinema desde muito cedo, eu me lembro 

de quando foram as primeiras pré-estreias criadas pelo circuito dos Seve-
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riano Ribeiro no final dos anos 40, mais ou menos 1947. O primeiro filme que 

foi exibido aos domingos 10:30h da manhã, todo domingo, 52 semanas por 

ano, foi “O Fio da Navalha”, um belo filme de Edmund Goulding, com Tyrone 

Power, Gene Tierney. Eles tinham um programinha. A coisa maravilhosa e 

encantadora de você ir ao cinema naquela época é que não só exibiam o fil-

me, mas eles te davam um mínimo de elemento de pesquisa, te davam um 

programa, tinham quatro páginas, tinha a fotografia dos atores, às vezes 

vinha um poster do filme. Você colecionava aquilo.

Os cinemas tinham personalidade: o Capitólio com as sessões Passa-

tempo; o Império, que era o cinema maravilhoso no qual eu vivi a minha fase 

de cinéfilo. Nos anos cinquenta as grandes reprises, as grandes apresenta-

ções do Império foram um filme do David Lean com a Katharine Hepburn, 

chamado “Summertime” ou “Quando o coração floresce” e “A morte passou 

por perto”, do Stanley Kubrick.

O Odeon não era um cinema de primeira linha no meu tempo, era de 

segunda linha. Ele foi reformado nos anos 60 para exibir filmes de distri-

buidoras como a Universal, até Columbia. Existia uma imitação de riqueza 

nestes cinemas. Por exemplo, a criança pobre que cresceu na Tijuca, no 

Méier, em Copacabana, de qualquer maneira todo mundo era pobre, e para 

você ir num cinema que tinha castiçais e candelabros era sempre uma de-

lícia. Os tapetes eram grossos, as cortinas e a própria sofisticação mostra-

das nos filmes.

Eu estou impressionadíssimo com a ideia que vocês têm de fazer esse 

resgate dos cinemas de rua, porque isso proporciona a possibilidade de pes-

soas em vários lugares se interessarem por restauração dos cinemas que 

existem.
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CINE PALÁCIO

Entrevistado: Toninho Vaz

Função: escritor e biógrafo de Luiz Severiano 

Ribeiro

O Luiz Severiano Ribeiro, dono dos cinemas e a quem se deve o grande boom, 

substituiu o Francisco Serrador como o rei da Cinelândia, tornando-se o em-

presário deste setor com o maior número de salas. Ele vem descendo o Bra-

sil e abrindo cinemas. Ele saiu do Ceará, onde ele tinha sido pioneiro, foi para 

Pernambuco, desceu para a Bahia, veio descendo para o Espírito Santo e 

chegou ao Rio de Janeiro e aqui ele criou o seu império, substituindo o impé-

rio do Serrador.

O Luiz Severiano Ribeiro era polêmico, porque ele não gostava de filmes, 

ele não via filmes. Ele ia ao caixa depois que começava a sessão ver quantos 

bilhetes venderam, fazia a coleta na mala e seguia assim em todos os cine-

mas dele, que eram dezenas. Ele realmente era um empreendedor. O subtí-

tulo do meu livro é “A história do homem que multiplicava e dividia”, porque 

ele aplicava o lucro na expansão do negócio. Essa tradição se expande por-

que era uma família, é mais do que um empreendedor visionário, ele criou 

uma família que até hoje leva o legado dele.
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A preferência do Serrador em concentrar as salas de exibição em um 

bairro apenas, chamado Cinelândia, não elimina a visão comercial de Seve-

riano Ribeiro, que preferia os cinemas de bairro; ele ganhava o público dos 

bairros. A expansão do centro do Rio se deve muito aos cinemas do Serrador. 

Para que o cinema dele desse certo e tivesse público, ele precisava fazer 

com que o carioca fosse naquele lugar, então ele criou atrativos. Pagava 

para engraxates ficarem por ali engraxando os sapatos, ele criou comér-

cios, abria uma loja e deixava alguém ali ganhando um troco para viver. Em 

troca ele tinha um movimento, criou-se um hábito carioca de ir passear na 

Cinelândia. A visão contrária do Severiano Ribeiro de estimular os cinemas 

em bairros também tinha sua razão de ser, então, na minha visão, eu digo 

que não há que ser uma coisa contra a outra. Eu percebo que foi mais ou 

menos natural a saída de cena do Serrador, que era mais velho que ele, e a 

chegada de Severiano para ocupar o espaço dele na Cinelândia, tornando-se 

o empresário daquela região, coisa que no início ele criticava.

O maior cinema de Severiano Ribeiro era na Tijuca. Naquela época, as 

salas de exibição eram coisas espetaculares, nós temos hoje uma visão de 

sala de shopping onde 300 espectadores já são grandes salas. Naquela épo-

ca, o cinema dele, acho que o América na Tijuca, tinha quatro mil lugares.

A frugalidade da internet faz você não se aprofundar em temas, fique na 

superfície, não vá mais fundo. Então, insista, procure saber. Eu sou suspeito 

porque eu vendo livros, mas eu acho que a leitura é um alicerce ainda indis-

pensável para a formação do intelecto.
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CINEMA ALHAMBRA

Entrevistado: Hernani Heffner

Função: pesquisador e Gerente da Cinemateca  

do Museu de Arte Moderna (MAM)

Eu vou conversar com vocês sobre o momento de crescimento e expansão do 

circuito exibidor na cidade do Rio de Janeiro, que está muito associado à fi-

gura do espanhol Francisco Serrador.

O Serrador foi o homem que iniciou todo esse processo, que tinha essa 

ideia e plantou a semente. Mas ele tinha uma trajetória pessoal muito con-

turbada como homem de negócios, a rigor, inclusive, ele não era dono de 

fato de nenhuma dessas salas. Isso às vezes confunde muito quem ouve as 

histórias da cidade, sobretudo, as histórias da Cinelândia. Tem uma placa 

indicando que ele foi o homem que concedeu à Cinelândia, esse pódio pode 

suscitar a ideia de que ele era o dono das salas, o que ele não era.

Tendo em vista a própria expansão do circuito exibidor e das disputas 

econômicas internas, ali no final dos anos 20, início dos anos 30, Francisco 

Serrador é retirado da condução desse conglomerado de salas e, pela pri-

meira vez, em muitos anos, se vê obrigado a retornar a cadeira de exibidor 

solitário e ele vai, digamos assim, tentar iniciar um circuito próprio com 
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uma sala que tem várias características icônicas na história da exibição do 

Rio de Janeiro, que é o Cine Alhambra. O próprio nome já era evocativo da 

origem do Serrador, porque como espanhol ele tinha uma forte influência da 

história pregressa da Espanha, particularmente da presença árabe na Es-

panha. O Cinema Alhambra ficava entre a Rua Senador Dantas e a Rua Álvaro 

Alvim, estando encravado na Cinelândia. Foi uma construção que se baseava 

diretamente nos preceitos da Bauhaus, a famosa Escola de Arquitetura e 

Design na Alemanha.

Ele vai marcar época na cidade, sobretudo, pela programação que ele 

vai desenvolver. Em contraposição da relação que a antiga companhia esta-

beleceu, sobretudo, com Hollywood, ele passou a trabalhar principalmente 

com os filmes alemães e com os filmes brasileiros. Então, ele resolve fazer 

uma aposta ainda mais arriscada, que é abrir espaço para os filmes brasi-

leiros em uma época em que esses filmes tinham muita dificuldade de se 

sustentar, porque não havia um investimento do Estado diretamente no au-

diovisual e era preciso um capital privado para desenvolver longas-metra-

gens. Ele vai abrir espaço para o Cinédia, para o produtor Adhemar Gonzaga, 

e vai começar a colocar ali suas comédias musicais, filmes como “Alô Alô 

Brasil”, “Estudantes” e, sobretudo, “Alô Alô Carnaval”, que consagra figuras 

do rádio como Carmem Miranda e Francisco Alves e que se transforma tam-

bém em um grande sucesso de público ao ser lançado.

Enfim, Serrador foi, além de exibidor, um produtor de cinema. Ele car-

regava consigo os filmes que tinha produzido desde 1908, e guardou esses 

filmes em um depósito que ficava no primeiro andar do Cinema Alhambra. 

Os filmes feitos até 1950 eram feitos em um suporte chamado nitrato de ce-

lulose ou nitrato de prata e eles, com o tempo, se tornam autocombustíveis 

e pegam fogo sozinhos. Não havia consciência de preservação, não se sabia 

como conservar filmes e quais eram as recomendações para isso. Então, 

eles simplesmente guardavam os filmes, que foram se transformando em 

uma espécie de bomba-relógio. Diante disso, o Alhambra, quando tinha ape-

nas oito anos de existência, sofre um grande incêndio provocado justamente 

por esses filmes que ele tinha guardado ao longo do tempo. O cinema é des-
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truído, a própria produção pessoal de Serrador como produtor é destruída, 

não sobra nada desta faceta dele e ele tem dificuldade de reunir recursos e 

forças para continuar como um produtor cultural.

Esse prédio incendiado vai acabar sendo reconstruído mais a frente 

pelo sobrinho do Serrador, Davi Serrador. Esse prédio reconstruído ainda 

existe hoje na cidade, no mesmo lugar entre a Rua Senador Dantas e Rua Ál-

varo Alvim, e acabou se transformando, em homenagem ao Francisco Ser-

rador, no Edifício Serrador.
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