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Resumo: Cine São Paulo (2017) é um documentário brasileiro dirigido por Ricardo 
Martensen e Felipe Tomazelli. O filme conta a luta de um homem – Seu Chico – para 
salvar o prédio centenário do antigo cinema de rua, numa pequena cidade do interior 
paulista. Na construção narrativa do documentário, Seu Chico cede ao Cine São Paulo 
o protagonismo da história, através dos relatos sobre a história da sua família com o 
cinema. Destacamos, no variado acervo utilizado na produção do filme, as narrativas 
pessoais de Seu Chico, bem como seu acervo pessoal em vídeo e registos familiares 
que, cedidos aos diretores, ajudaram a rememorar a história do cinema, agora em ruínas. 
O uso de imagens de arquivos e fragmentos de filmes antigos em documentários sobre 
os cinemas de rua é recorrente, sobretudo quando a narrativa faz uso dos relatos 
daqueles que foram parte da audiência desses locais. O exercício de rememoração 
torna-se estruturante quando os entrevistados relatam suas idas aos cinemas, evocando 
lembranças dos filmes que marcaram determinados momentos de suas vidas e as 
relações de sociabilidade naqueles espaços. Assim como Cine São Paulo, podemos citar 
outros exemplos de documentários produzidos no Brasil que seguem essa mesma 
estrutura, como Cine Paissandu: Histórias de uma Geração (2013), de Christian Jafas, 
e a série de webdocs Cinemas de Rua de Juiz de Fora, produzida desde 2016 para o 
canal homônimo, no YouTube. Diante do exposto, esta comunicação tem como 
objetivo discutir o uso de imagens de arquivos pessoais na estrutura de documentários 
com esta temática. 
Palavras-chave: Cinema; Filmes sobre cinema; Memória; História de vida; Cinema de 
rua; Documentário. 
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Introdução 

Nos últimos anos a temática dos cinemas de rua ganhou destaque na produção 

audiovisual. É possível perceber que o número de longa metragens, curtas e webséries 

sobre esses espaços dedicados ao acesso coletivo a filmes aumentou, tornando o tema 
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cada vez mais conhecido. Essas produções, em sua maioria, buscam homenagear os 

cinemas de rua do país, tornando-os protagonistas das histórias e, ao mesmo tempo, 

problematizando o papel desses monumentos arquitetônicos nas cidades e seu 

apagamento concreto e simbólico. No Brasil, inclusive, uma mostra começou a circular 

por alguns estados em 2019. Composta integralmente por filmes que exploram este 

tema, em 2020, a mostra ganhou o mundo virtual, exibindo um total de 46 filmes sobre 

cinemas de rua, em uma edição online3. A abordagem central de cada um desses filmes 

pode variar e, conforme escreveu a pesquisadora Talitha Ferraz (2020):  

 

“As narrativas dos filmes sobre cinemas podem, assim, 

caminhar tanto pelo eixo do tratamento das histórias das salas de 

cinema, quanto pelo eixo do tratamento de episódios que conectam 

os indivíduos e grupos aos cinemas por meio da história oral, 

memórias e observações críticas que, inclusive, podem dizer muito a 

respeito das configurações urbanas onde se localizam/localizavam os 

equipamentos” (Ferraz 2020, 81). 

 

Filmes como Cine São Paulo (2017), Cine Paissandu: Histórias de uma Geração 

(2013) e a série de webdocs Cinemas de Rua de Juiz de Fora (2016) podem ser vistos 

como exemplos de produções que são estruturadas em entrevistas com base nas 

memórias dos frequentadores dos cinemas de rua. Reconhecemos a potência dessas 

narrativas cinematográficas do ponto de vista estético e histórico e, diante disso, este 

artigo tem como objetivo discutir o uso de imagens de acervos pessoais dos 

entrevistados na estrutura de documentários com essa temática. Para tanto, 

analisaremos a estrutura narrativa do documentário brasileiro Cine São Paulo (2017), 

dirigido por Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. 

 

 

 

 

 

 
3 A Mostra Cinemas do Brasil foi idealizada e coordenada por Eudaldo Monção Jr. com produção da 
Memorabilia Filmes. Disponível em: https://www.mostracinemasdobrasil.com.br/historico. Acesso em 
07 de julho de 2021. 
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1. O cinema de rua como personagem 
 

“Eu tenho um sonho recorrente, neste sonho eu chego no 

cinema, eu chego na cabine e os projetores não estão mais. Tiraram e 

colocaram outros, sem eu saber [...]2 (Seu Chico, trecho do 

depoimento no documentário Cine São Paulo). 
 

O documentário Cine São Paulo (2017) explora a luta pela sobrevivência desses 

espaços culturais. Os documentaristas Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli se unem 

a Seu Chico, no desafio de restaurar e reativar as atividades do Cine São Paulo, o 

centenário cinema da cidade paulista de Dois Córregos, na região sudeste do Brasil. O 

filme começa com imagens de arquivo de um grupo de pessoas explorando os espaços 

do cinema de então e, pela intimidade do grupo, percebe-se de imediato que se trata de 

uma família. Na sequência, em uma fusão espácio-temporal para o presente, Seu Chico 

comenta o sonho que tem constantemente com seu projetor a carvão, que é retirado da 

sala de projeção sem sua autorização. Quanto à sala, a imagem revela que aquele espaço 

agora está praticamente em ruínas e os aparelhos, igualmente, não funcionam mais.  

Ao longo da jornada empreendida pelos diretores do filme, acompanhando Seu 

Chico na reforma do antigo cinema, estes também se tornam personagens e por vezes 

interferem no que estão testemunhando. As entrevistas, que são a base para o 

documentário, acontecem enquanto os documentaristas acompanham o processo de 

reforma e revitalização do espaço, que há muitos anos já não exibia filmes. Situações 

de conflitos aparecem e ajudam no desenvolvimento da história, que é desenrolada 

quase totalmente no espaço interno do prédio, sendo assim, o que se percebe de 

movimento das ruas, é visto através do enquadramento das janelas e das portas do 

cinema. Por meio da interação com o entrevistador, dois grandes personagens 

sobressaem: Seu Chico e o próprio Cine São Paulo, que povoa as lembranças de seu 

dono, herdeiro do cinema que foi adquirido em 1940 pelo seu pai. 

A abordagem da temática dos cinemas de rua encontra espaço principalmente em 

produções documentais, estruturadas em entrevistas com antigos frequentadores desses 

espaços, funcionários, críticos e trabalhadores da cultura que, de alguma forma, 

vivenciaram momentos ali, durante o período da atividade cinematográfica, ou seja, 
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podem ser considerados como público ou espectadores cinematográficos4. A 

interlocução teórico-metodológica com a história oral, empreendida por alguns 

documentaristas e pesquisadores dessa área, possibilita a produção de memória sobre o 

universo em torno da temática, permitindo que os mais variados relatos e histórias de 

vida sirvam como fontes no processo de elaboração das narrativas fílmicas focadas nos 

hábitos, nas sociabilidades e nas práticas dos frequentadores.  

A pesquisadora Annette Kuhn (2011) afirma que uma das descobertas mais 

marcantes das pesquisas sobre os cinemas de rua, que utilizam a história oral e as 

entrevistas como método de abordagem, é o fato de que "as memórias dos 

frequentadores dos cinemas de rua giraram muito mais em torno do ato social que 

envolve as práticas da ida ao cinema do que em torno dos filmes que viram" (Kuhn 

2011, 85, tradução nossa5). Nesse sentido, o debate sobre os filmes outrora assistidos 

torna-se secundário na medida em que as memórias compartilhadas tratam mais de 

como eram as fruições e experiências estéticas, afetivas e sensoriais.  

Observando Cine São Paulo podemos problematizar a produção das memórias da 

ida ao cinema, como aquelas que estão relacionada à atividade de espectatorialidade, 

porém, ao tomar Seu Chico como entrevistado, é preciso atentar para o fato de que suas 

lembranças e a produção de memória em torno do cinema, mesmo tratando-se do 

proprietário, giram em torno do que podemos chamar de memórias “de si” (Kuhn 2011; 

Ferraz 2017), ou seja, são as memórias mais conectadas com a experiência de ida ao 

cinema atreladas às histórias de vida, momentos de vida pessoal, retrabalhos das 

lembranças pessoais, contradições, complementos.  

 

2. As narrativas sobre os cinemas de rua e as memórias de si 
 

“A cabine [de projeção] pra mim era como se fosse uma nave 

espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, 

eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, me 

 
4 As terminologias usadas para identificar os antigos frequentadores dos cinemas de rua podem variar; a 
pesquisa de Talitha Ferraz (2020, 78) aponta palavras como: audiência, público, plateia e espectadores 
cinematográficos. 
5 One of the most striking findings to emerge from oral history research into cinemagoing has been the 
extent to which interviewees’ memories of cinema have revolved far more around the social act of 
cinemagoing than around the films they saw (Kuhn, 2011, 85). 



225 
 

achava muito importante!” (Seu Chico, trecho do depoimento no 

documentário Cine São Paulo). 

 

O enredo de Cine São Paulo trabalha os traços biográficos da sala de exibição, 

contextualizando sua história e seu papel cultural para a cidade de Dois Córregos. No 

entanto, apresenta em primeiro plano as vivências e memórias de um outro personagem-

chave: Seu Chico. Episódios significativos da vida do então dono do cinema, como o 

encontro com seu grande amor, a relação com o pai ou o até mesmo o nascimento dos 

filhos, estão imbricados com a história do cinema em questão. As memórias da vivência 

dentro daquele espaço e o relato das suas sensações, como exemplificado no fragmento 

que destacamos no começo desta seção, em que fala do significado da cabine de 

projeção, ajudam a expor o tema central do filme, através da estrutura dos arcos 

dramáticos do documentário, fazendo com que a luta do personagem para salvar o 

prédio centenário envolva emocionalmente o espectador.  

Já no início do filme, é possível entender que o cinema mais antigo do Brasil corre 

o risco de desaparecer. A narrativa explicita que o prédio está interditado e que sua 

sobrevivência dependeria de uma série de intervenções. Os conflitos estruturais que 

sustentam o roteiro e o desenvolvimento do enredo exploram a luta de Seu Chico para 

cumprir todas as exigências dos órgãos responsáveis pela emissão da licença para 

liberação de uso do prédio, as limitações financeiras e até mesmo os conflitos 

familiares.  

 Destaca-se o variado acervo com imagens de outros filmes, utilizado na produção 

do documentário, no entanto, é possível observar que as narrativas pessoais do 

personagem ocupam a maior parte do enredo, bem como seus arquivos pessoais em 

vídeo e registos da família – cadernos de anotações e fotografias - que, cedidos aos 

diretores, ajudam a rememorar a história do cinema. 
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Imagem 1 - Excerto do documentário Cine São Paulo: cena em que Seu Chico se apresenta à 

sua própria câmera. Reprodução das autoras. 
 

É justamente na coincidência entre assunto e personagem, característica esta, 

comum em documentários biográficos, que a vida de Seu Chico e do Cine São Paulo se 

misturam e, por vezes, se tornam indissociáveis. Percebemos assim que o enredo 

explora a sobrevivência do espaço e a biografia do cinema, através dos sentidos que sua 

existência permitiu produzir na vida de seu dono. 

 

 

Imagem 2 - Imagem de divulgação do documentário Cine São Paulo: Seu Chico na cabine de 

projeção. Distribuição: Taturana Mobilização Social. 
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Os personagens entrevistados para os filmes de cinema têm como horizonte as 

memórias de si, os acontecimentos da vida, os hábitos de percorrer ruas e calçadas para 

ir ao cinema, o encontro com os amigos na fila do pipoqueiro, as formas de 

sociabilidade e hábitos característicos desse tipo de atividade de espectatorialidade 

coletiva. Percebe-se então que, no caso de Cine São Paulo, as memórias em torno dos 

filmes que eram assistidos pelos entrevistados ocupam um espaço de menor destaque. 

No caso de Seu Chico, que foi o filho do dono do cinema e, posteriormente, o dono do 

cinema, as memórias de si revelam seus hábitos, suas dinâmicas familiares, de trabalho 

e lazer, divididos com a esposa e os filhos. Seu Chico tinha o hábito de fazer imagens 

caseiras sobre o cinema e sua família. 

Personagens como o apaixonado proprietário do cinema em questão, que muitas 

vezes dividem o protagonismo nos filmes com seus espaços dos sonhos6, os antigos 

cinemas de rua, o fazem num movimento peculiar de rememoração na medida em que, 

diante das câmeras que desejam registrar sua trajetória e captar os sentidos e afetos 

mobilizados pelo objeto de sua reflexão, examinam documentos, recortes de jornais, 

antigos panfletos de programação, cartas, cadernos de anotações, álbuns de fotografias, 

que recompõem episódios vividos durante suas idas ao cinema. A coleção pessoal 

torna-se assim dispositivo de rememoração e encenação. 

Seu Chico é um personagem, que se revela na interação com a equipe do 

documentário, nas conversas com os trabalhadores que são responsáveis pela reforma 

do cinema e também nos momentos de diálogo com sua família, captados pelos 

diretores do documentário. Podemos dizer que é na exposição oral, nos gestos de 

rememoração e nas situações de ação, geralmente provocadas pelo processo de 

restauração do espaço, que as ações da narrativa são estruturadas. Neste documentário, 

os registos do personagem quebram o monopólio do enquadramento de entrevista 

padrão e apresentam uma maior variedade de composições visuais na sua imagem. Em 

Cine São Paulo, os diretores optaram por acompanhar a movimentação de Seu Chico, 

e as conversas acontecem nos cômodos do prédio, enquanto ele encara o desafio de 

restaurar e reativar as atividades do cinema. Nesse sentido, o papel dos documentaristas 

pode ser entendido como o de testemunhas de um acontecimento que certamente 

 
6 Os cinemas de rua aparecem nomeados como "espaço dos sonhos", na publicação da pesquisa 
apresentada em 1983, à Embrafilmes, pelos pesquisadores João Luiz Vieira e Margareth Campos Pereira, 
nomes em destaque na tradição das pesquisas sobre essa temática no Brasil.  
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marcará a existência do Cine São Paulo: sua revitalização, na segunda década dos anos 

2000.  

 

 
Imagem 3 - Excerto do documentário Cine São Paulo: Seu Chico herda do pai o hábito de 

fazer anotações sobre momentos importantes na vida do cinema. Reprodução das autoras. 

 

A maneira como os documentaristas fazem o tratamento do tempo e do espaço na 

obra analisada nos mostra como, através do exercício de lembrança e produção de 

memória do proprietário do cinema, assunto e personagens se confundem muitas vezes. 

Por meio da análise da narrativa (Gancho 1993), percebe-se que três tratamentos são 

usados de forma recorrente: o primeiro, com o uso de objetos que servem como 

dispositivos para rememorar histórias passadas; o segundo, em que os relatos narrados 

são cobertos com imagens dos filmes que ainda povoam o imaginário do personagem; 

e o terceiro, através das imagens de arquivo pessoais de Seu Chico, em que a narração 

da gravação antiga se mistura com a narração do presente.  

Para entender como este tratamento do tempo e do espaço se dá na imagem do 

documentário em questão, detalharemos a seguir alguns exemplos: os diários e 

cadernos de anotações da família, lidos no presente e que conectam fatos do passado 

com a vida do personagem no cotidiano. Durante estas cenas, geralmente, Seu Chico 

está com um caderno de anotações em mãos, que foi escrito por ele ou pelo pai, e lista 

fatos marcantes na vida do cinema e da sua família. Como exemplo, podemos observar 

a cena em que, durante o diálogo com a funcionária da Prefeitura de Dois Córregos, 

que na história é a pessoa responsável por encontrar um novo projetor para o cinema, 
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correndo os dedos pelas páginas, Seu Chico rememora o fato de que, em 28 agosto 

1955, foi a inauguração do CinemaScope na cidade e o fato acontecera ali, no Cine São 

Paulo. 

Outra possibilidade de tratamento, usada de forma recorrente, são relatos, as 

memória de si, ou seja, os relatos da experiência, da vida pessoal, as contradições da 

vida, em que as narrações são trabalhadas no documentário fazendo uso, como imagem 

de cobertura, de cenas de filmes que povoam o imaginário do personagem, como, por 

exemplo, o momento em que, ao relembrar o início do namoro com sua esposa e mãe 

dos seus filhos, Seu Chico rememora que, naquele dia, em 1963, o cinema exibia o 

filme A Carrocinha (1955), dirigido por Agostinho Martins Pereira e estrelado por 

Mazzaropi. O relato continua com as lembranças do deslocamento pelas ruas e calçadas 

da cidade até a chegada no local de exibição, com sua esposa ao lado. Neste momento, 

as lembranças da narrativa do filme se misturam com as lembranças dos momentos 

vividos com sua esposa, e a imagem apresentada no documentário segue o fluxo de 

rememoração de seu personagem, misturando a narração de Seu Chico, com as falas do 

personagem vivido por Mazaropi para o cinema. Este tipo de construção acontece 

outras vezes e, assim, as aventuras do dono do cinema ganham imagens de cobertura 

que passam por filmes como Ben-Hur (1960), de William Wyler, e a famosa série do 

Super Homem, dirigida por Spencer Gordon Bennet e exibida nos cinemas nos anos de 

1948 e 1950. 

A terceira forma de tratamento do tempo e espaço que destacamos acontece de 

modo mais recorrente e se dá a partir do uso de imagens do acervo pessoal de Seu 

Chico. As primeiras cenas do documentário apresentam um áudio extraído de uma de 

suas gravações caseiras, em que percorre os cômodos do cinema, apresentando sua 

família e seu empreendimento familiar. Percebe-se que o desejo por contar a história 

do cinema é um dos fascínios do proprietário, que, já nas imagens de arquivo, que 

podemos considerar como imagens amadoras, se dirige a um espectador imaginado. Por 

meio destas imagens, que são embaralhadas às imagens posteriores, e profissionais, os 

documentaristas constroem os arcos narrativos, trabalham a exposição, estabelecem os 

conflitos, o clímax e o desfecho da história. Acompanhamos a saga do personagem para 

manter aberto o espaço como um cinema e sentir vivo o desejo de que outras gerações 

se encantem por essa atividade cultural.  

As imagens cobrem as narrativas de si, a memória do cotidiano e da vida banal. 

Os documentaristas não buscam e, ao mesmo tempo, não parece ser uma preocupação 
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do personagem, falar da grandiosidade do cinema para a cidade através de números, de 

grandes eventos ou de outras falas que pudessem reforçar essa premissa. O palácio dos 

sonhos, que por muito tempo estava coberto por poeira, quase perdendo sua função 

como sala de exibição, vai sendo redescoberto na imagem do documentário. É a forte 

presença do que podemos chamar memórias “de si” (Kuhn 2011), com o uso de imagens 

que mostram a intimidade das pessoas que fazem parte da história dos cinemas de rua, 

com a valorização da esfera do cotidiano, os panfletos guardados com declarações de 

amor ou simplesmente o número de um telefone. As tomadas são intimistas e sempre 

do ponto de vista interno, para fazer parte ou contar aquela história, é preciso estar 

dentro do Cine São Paulo.  

 

Conclusão 

 A memória é uma narrativa que se constrói no presente. Não é linear, ao contrário, 

é um relato que segue atalhos, tem lacunas, mistura fantasia e realidade, equilibra 

lembrança e esquecimento. Cine São Paulo é um documentário que segue a gramática 

da memória, e a diegese da narrativa tem o requinte da simplicidade, que só a direção 

sensível pode elaborar.  Neste processo, existe um imenso respeito pelo personagem e 

sua história.  O tempo do personagem. A duração do tempo naquela Dois Córregos da 

memória. 

Para tanto, a direção tem que estar investida da habilidade de quem escuta, mais 

do que daquela de quem fala, dirige ou controla. É desta forma que Ricardo Martensen 

e Felipe Tomazelli se “apropriam” da história de Seu Chico e do Cine São Paulo, dando 

voz e respeitando o tempo do protagonista, interferindo o mínimo possível, como se 

ambos fossem apenas os coadjuvantes, que ajudam a registar a contação da história. E 

não escapa a eles nem mesmo o registo dos momentos em que as diferenças vêm à tona, 

em que o tempo de Seu Chico se choca contra o tempo da realização do documentário. 

As disputas temporais entram em cena. O Cine São Paulo é a metáfora da cidade, do 

mundo, e do tempo.  

 A Análise da Narrativa ajuda-nos a interpretar os recursos escolhidos para a 

construção da história. Os dispositivos de memória servem para despertar no 

personagem as lembranças adormecidas, apagadas, e que voltam à mente como ganchos 

narrativos. O recurso também ajuda a marcar a temporalidade narrativa, localizando o 

espectador nos meandros da história.   



231 
 

O artifício de mesclar as imagens dos filmes com as lembranças de Seu Chico 

tem um efeito poético, e revela também o lugar de referência da ida ao cinema como 

marcador temporal da história pessoal. Foi no espaço do cinema, no ano em que tal 

filme foi exibido, que determinado acontecimento ocorreu e mudou a vida daquele 

personagem. A ida ao cinema pode funcionar como uma peripécia, uma rutura, uma 

reviravolta, um plot point enfim.   

O último recurso relevante da narrativa é a costura entre as imagens amadoras, 

feitas pelo próprio personagem, e as imagens profissionais captadas para a realização 

do filme. A colcha de retalhos é então concluída, através de um recurso que coteja a 

metalinguagem, e que desnuda o caráter memorável do cinema. No momento em que 

grava, Seu Chico faz história. Suas imagens ganham o status de documento. E vão, 

neste sentido, se materializar como rastros do passado para ressignificar o tempo 

presente, aquele tempo da reconstrução, e da reinauguração em que o “espaço dos 

sonhos” sai da fantasia e se monumentaliza aos nossos olhos como “lugar de memória” 

(Nora 1993), de afeto e de pertencimento. Cinema São Paulo, o filme, também é um 

“lugar”, espécie de patrimônio, que, no cenário de desaparecimento dos cinemas de rua, 

nos diz que é importante lembrar. 
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