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FILME E CULTO NA CIDADE DA BAHIA

—

Paola Barreto

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade 

Federal da Bahia (UFBA)

—

Mapeando Fantasmas

“Mapeando Fantasmas em São Salvador” é um projeto de pesquisa-ação 

desenvolvido no Bacharelado Interdisciplinar em Artes da Universidade 

Federal da Bahia desde 2017. A metodologia iniciou-se com o mapeamento 

de salas de cinema de ruas extintas no Rio de Janeiro em 2013 (LEBLANC, 

2016), e baseia-se em um programa que escava memórias – documentais, 

jornalísticas, crônicas, ficcionais – em territórios específicos, desenhando uma 

cartografia controversa, transcrita em imagens e sons que são levados de volta 

à rua, entrecruzando práticas de transmissão em tempo real e mixagem dos 

arquivos colecionados a fim de recontar histórias esquecidas e/ou apagadas.

Além das fontes consultadas em bibliotecas e centros de pesquisa e docu-

mentação da cidade, é também nas esquinas, nas quebradas e nas encruzilha-

das que a pesquisa-ação incorpora modos de escuta e lida com a memória, a 

oralidade e a ancestralidade, produzindo o que chamamos aqui de fantasma-

gorias. Na Bahia, essa prática fantasmagórica se reveste de outras camadas, 

que dialogam diretamente com o peso da colonialidade, com a racialização 

dos corpos, com o apagamento de escritas outras e uma série de fantasmas 

que dizem muito de nossa história. Em toda parte, falar dos cinemas, das 

salas de cinemas, nunca é falar só delas. É falar da memória da cidade, de 

maneiras de cuidar de templos e de lugares onde se vai para cultuar imagens. 

Aqui iremos nos ater especificamente a um aspecto curioso da história do 

circuito de exibição cinematográfica soteropolitano: sua estreita relação com 
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a atividade de congregações religiosas que, desde o período colonial, desem-

penham múltiplos papéis na conformação do tecido urbano.

Sabemos que o cinema chega a Salvador como parte de um projeto civili-

zatório que pretende higienizar e “desafricanizar” – termo comum no jargão 

jornalístico do início do século XX – territórios na capital (FONSECA, 2002). 

É digno de nota que a primeira sessão do cinematógrafo Lumière na cidade 

ocorra no Teatro Politeama no dia 4 de dezembro de 1897, dia de Santa Bár-

bara, que na cidade é historicamente sincretizada com a Orixá Iansã, ou Oyá. 

Segundo a sábia Griô Egbomi Cici, podemos dizer que existe uma ligação 

entre a Orixá e as artes da projeção: “Ela projeta o que não existe, mas fica 

guardado. Todas as vezes que você projeta, você evoca. Tem realmente a ver 

com Oyá”.1 Seguindo essa pista, podemos considerar que os espetáculos de 

projeções cinematográficas que chegam a Salvador se associam não apenas 

ao poder hegemônico da Igreja Católica, dona de prédios e terrenos, mas 

também ao imaginário das festas religiosas populares e às formas de culto, 

incorporação e invocação afrodiaspóricas nos terreiros.

Em realizações anteriores da pesquisa-ação no Rio de Janeiro (2013) e em 

São Paulo (2014) encontramos cinemas de rua que, após o apogeu entre os 

anos 1940 e 1960, entraram em período de franca decadência nos anos 1970 e 

1980, tendo seu funcionamento voltado à programação pornográfica. Alguns 

foram reabertos nos anos 1990 e 2000 como igrejas evangélicas – como o 

Pathé na Cinelândia carioca (atualmente Igreja Universal Cinelândia) ou o 

Metro, na Cinelândia paulista (hoje Igreja Internacional da Graça de Deus), 

entre outros casos comuns a muitas cidades, e não apenas no Brasil.

Em Salvador, poderíamos citar o Cine Bahia, situado à Rua Carlos Gomes, 

onde hoje funciona uma filial da Igreja Universal do Reino de Deus. Há quem 

inclua nesse grupo o Cine Roma, na Cidade Baixa, onde hoje existe a Igreja 

da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Contudo, as relações entre igrejas, 

ordens religiosas e o mercado exibidor cinematográfico em Salvador são bem 

mais complicadas – datam da implantação das primeiras salas destinadas a 

1.   Entrevista com Egbomi Cici em 17 de julho de 2018. Fundação Pierre Verger, Salvador (BA).
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projeção de filmes na cidade e estão também ligadas às primeiras organizações 

do movimento operário baiano.

Que imagens, corpos, discursos e práticas a aliança entre Igreja e Cinema 

trata de (in)visibilizar em Salvador? Como a chegada do cinema reterritorializa 

o centro da cidade? Como pensar hoje novas encruzilhadas entre culto e filme, 

quando as salas são reapropriadas por corporações religiosas donas de emis-

soras de televisão e partidos políticos que professam o preconceito e o racismo 

religioso? Essas são algumas das indagações que atravessam este trabalho.

Entre seminaristas e sensualistas

Antes de apresentar alguns aspectos desta pesquisa-ação, compartilhamos 

alguns trechos de um pequeno artigo que Vilém Flusser escreveu para o 

suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo, intitulado “Da Cinelân-

dia”. Nesse texto, Flusser aproxima Igreja e Cinema não apenas pela liturgia 

de seus respectivos rituais de missa e projeção, mas também pela influência 

que ambos exercem no trânsito em torno das praças públicas, no ritmo do 

movimento de pedestres e na normatização dos hábitos cotidianos. Nesse 

sentido, nas palavras do filósofo e teórico de mídias:

[...] cinema e catedral, espectador e crente são figuras que se alternam e se com-

plementam no santíssimo da Cinelândia”. [...] É nesse sentido, englobando passado 

e futuro, que o cinema é não somente a arte, mas também a religião do presente. 

E é nesse sentido, igualmente, que a Cinelândia é o centro da cidade. É por isso 

que um estudo existencial da Cinelândia urge. (FLUSSER, 1965)

Salvador não chegou a ter um espaço batizado de cinelândia, como o Rio 

de Janeiro ou São Paulo. No entanto, os cinemas que foram abertos em torno 

de sua região central durante o século XX chegaram a quase duas dúzias, 

e o papel das ordens religiosas em sua manutenção e gerenciamento não foi 

pequeno.

Desde as primeiras décadas do século XX, o Vaticano expressou oficial-

mente sua preocupação com a influência do cinema entre seus fiéis, sobretudo 
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nas Américas. Consciente dos poderes da nova mídia sobre os corações e men-

tes da comunidade, o Vaticano mudou de uma posição inicial de desconfiança 

e crítica ao cinema para adotá-lo enfim como plataforma de ação pastoral e 

evangélica, publicando em 1936 a encíclica Vigilanti Cura, na qual buscava 

regular os modos para essa associação (BARRETO, 1995; SOUZA, 1996). 

De fato, podemos pensar na ida ao cinema como ato de fé, que pressupõe a 

crença no filme, seja pelo aspecto narrativo – acreditar no que que dizem as 

imagens –, seja pelo aspecto técnico – acreditar na fantasmagoria cinema-

tográfica, que cria com a sucessão de quadros estáticos, a uma determinada 

frequência, a ilusão de movimento. Podemos dizer que Salvador estava na 

vanguarda, sobretudo a partir da ação dos salesianos, que desde 1907 organi-

zavam projeções cinematográficas com programação selecionada enaltecendo 

a “moral e os bons costumes” em uma grande sala de sua faculdade, com 

capacidade superada apenas pelo Teatro São João, que podia acomodar mais 

de 800 pessoas (LEAL, 1997; BOCCANERA, 2007).

A maioria das terras da região central da capital baiana era e ainda é de 

propriedade da Igreja Católica, e chama a atenção o fato de que um dos pri-

meiros locais a oferecer um programa regular de cinema na cidade tenha sido 

o Cine São Jerônimo, fundado em 1911 em uma sala dentro da biblioteca dos 

Jesuítas na antiga Arquidiocese (demolida em 1933 para a construção de uma 

estação de bondes elétricos). Em 1917 seria inaugurado o Cine Recreio São 

Jerônimo em um prédio anexo, de propriedade da Arquidiocese e totalmente 

destruído por um incêndio em 1933 (LEAL, 1997, NOVAES 2014).

Na década de 1930, duas grandes salas que pertenciam a ordens religiosas 

são construídas no centro de Salvador: Cine Excelsior (Congregação Mariana 

de São Luiz), com quase mil lugares, na Praça da Sé, em 1935; e Cine Pax 

(Venerável Ordem Terceira de São Francisco), com quase dois mil lugares, na 

Baixa do Sapateiro, em 1939. Frei Hildebrando Kruthaup, franciscano alemão 

radicado em Salvador, foi o idealizador desses cinemas, pensando seu alcance 

não apenas em termos ideológicos e morais, mas também financeiros. É nesse 

período que, com a renda obtida com a bilheteria dos cinemas católicos, o Frei 

associa-se à jovem Irmã Dulce e fomenta a criação e manutenção da União 
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Operária de São Francisco, organização social em defesa dos interesses das 

classes trabalhadoras. Administrada inicialmente pela comunidade francis-

cana, a entidade – rebatizada de Círculo Operário da Bahia – teve seu núcleo 

central instalado em 1937 na Casa de Santo Antônio (onde desde 1932 também 

funcionava um cinema, construído pela Odebrecht), posteriormente transferida 

para o edifício do Cine Pax. Em 1937, o Frei e a Irmã ampliam a rede de cine-

mas católicos, erguendo os cinemas Plataforma e São Caetano, igualmente com 

renda em prol do Círculo Operário, o que os isenta de impostos. Na década 

seguinte, em 1948, Irmã Dulce expande os negócios ao idealizar e inaugurar 

o Cine Roma, um dos maiores da cidade, com capacidade para 1.850 espec-

tadores, construído, como empreendimentos anteriores do Círculo Operário, 

por Norberto Odebrecht. A sede do Círculo Operário inclusive muda-se para 

lá, tornando-se assim independente da administração franciscana.

Figura 1 – Cine Roma.

Fonte: Arquivo Odebrecht S.A.
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Durante pelo menos quatro décadas – entre os anos 1930 e 1970 – as 

congregações desempenharam importante papel no mercado exibidor da 

cidade, chegando à soma de aproximadamente 8.000 lugares distribuídos 

em oito salas (Tabela 1). Inicialmente concentrando a programação em fitas 

relacionadas a personagens e festas cristãs, como “A Paixão de Cristo”, “Ben 

Hur” ou a “Paixão de Joana d’Arc”, abriam-se igualmente para a exibição 

de filmes de capa e espada, aventura e romance, desde que revisados por Frei 

Hildebrando, que cuidava pessoalmente dos cortes de trechos censurados. 

Títulos como “Roma, Cidade Aberta”, “O Sétimo Selo” e “Marcelino Pão 

e Vinho” também viriam compor a programação variada, que contribuía 

de modo significativo com a formação de público e a cultura cinematográ-

fica de Salvador, em salas que se espalhavam pelo Centro, Cidade Baixa, 

o subúrbio ferroviário e o Rio Vermelho. Os cinemas católicos de grande 

porte também serviram de palco para concursos de misses, apresentações 

circenses e shows de música de artistas tão diversos quanto Roberto Carlos, 

Emilinha Borba, Angela Maria, Caubi Peixoto e muitos outros (LEAL, 

1997), tendo o Roma ganhado a alcunha de “palco do rock”, pelos shows 

regulares de Raulzito e seus Panteras nos domingos pela manhã. Apesar de 

desempenharem importante papel na vida da cidade durante décadas, os 

motivos que vão levando ao fechamento dessas salas são diversos e refletem 

“processos que estão relacionados com as próprias dinâmicas capitalistas, 

que induzem à superação e à substituição dos edifícios, que se tornam obso-

letos para a cidade” (BIERRENBACH, 2015). No Centro, a partir dos 

anos 1980, o fim de linhas de bonde e de ônibus acelerou a migração do 

comércio e ofertas de lazer para outros bairros, e a região central passou 

por um processo de abandono e decadência. Nesse contexto, os cinemas 

dos religiosos, arrendados a exibidores como Lívio Bruni, mantiveram-se, 

controversamente, com programação regular de conteúdo pornográfico, 

servindo como ponto de prostituição e de encontros sexuais (PENA, 2013), 

até enfim fechar suas portas antes da virada do novo século.
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“Para um homem é um verdadeiro desafio ir sozinho ao Pax, se não estiver 

interessado em arranjar alguém. O assédio é tão grande que muitos desistem 

antes mesmo de começar o filme”, afirma João Florêncio Santana, operário 

de uma indústria no Polo Petroquímico. ( JORNAL A TARDE, 1982, apud 

PENA, 2013)

Uma das lendas urbanas da cidade insinua que existia uma passagem 

secreta por túnel ligando o Convento de São Francisco à sala de projeção do 

Pax. Sobre esse fato não levantamos qualquer confirmação, e as narrativas 

sobre a fuga de seminaristas para o cinema às quais tivemos acesso não 

fazem menção a esse cinema, referem-se apenas ao Roma.2

Figura 2 – Placa colocada à entrada da sede da  
Congregação Mariana de São Luiz em 1980.

Fonte: Jornal A Tarde – Suplemento Muito, 14/03/2019.

2.   Ver entrevista de Frei Arnaldo em FERREIRA, Paula Ruas. A formação dos frades menores no convento 
de São Francisco da Bahia: franciscanismo, filosofia e teologia – memória e permanência dos valores 
pedagógicos dos restauradores alemães, 1890-1970. Dissertação (Mestrado em Memória: Linguagem 
e Sociedade). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2016.
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Tabela 1 – Relação de Cinemas Católicos de Salvador

Cinema Proprietário Ano de Construção Assentos

Cinema Casa de 

Santo Antonio

Obras Sociais 

Franciscanas da Bahia

1932 683

Cine Excelsior Congregação  

Mariana São Luiz

1935 778

Cine Aliança Congregação  

Mariana São Luiz

1936 ?

Cine Pax Obras Sociais 

Franciscanas da Bahia

1939 1.700

Cinema Itapagipe Congregação  

Mariana de São Luiz

1940 810

Cine Roma Círculo Operário  

da Bahia

1948 1.850

Cine São Caetano Círculo Operário  

da Bahia

1951 537

Cinema Rio 

Vermelho

Congregação  

Mariana de São Luiz

1952 – arrendado pela 

Congregação em 1958

782

Cine Plataforma Círculo Operário  

da Bahia

1960 ?

Fonte: LEAL, 1997; PENA, 2013; NOVAES, 2014.

Ocupar, resistir

O Cine Pax foi, à época de sua inauguração em 1939, um dos maiores cine-

mas de Salvador, com lotação de 1.700 lugares. Construído em um terreno 

anexo ao convento de Santo Antônio, o chamado “Gigante da Baixa” foi 

projetado para aproveitar o declive da Ladeira da Ordem Terceira de São 

Francisco, ocupando boa parte do quarteirão para oferecer, além da sala 
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de projeção, “salas de recreação, salas de administração e de assistência 

social, médica e dentária, conformando potentes estruturas na cidade para 

a assistência à população mais carente” (BIERRENBACH, 2015). Encer-

rou suas atividades de projeção no começo dos anos 1980. Cerca de vinte 

anos depois de seu fechamento como cinema, foi ocupado por famílias do 

Movimento dos Sem Teto de Salvador (MSTS), o que, de algum modo, 

recuperava uma das vocações iniciais do prédio. Segundo levantamento 

cadastral de ocupações do MSTS realizado pela Secretaria Municipal de 

Habitação de Salvador entre 2005 e 2007,3 87 famílias chegaram a ocu-

par o cinema naquele período. Tivemos a oportunidade de entrar no Pax 

em outubro de 2018 e registramos vestígios dessa ocupação, com inscri-

ções sobre limpeza comum dos banheiros e outras regras de convivência. 

O funcionário do Convento de São Francisco que nos abriu as portas do 

cinema com um pé de cabra pediu para não ser identificado, e nos relatou 

sobre o modo violento como a desocupação das famílias se deu, sob força 

policial e por solicitação de um frei que planejava um destino comercial ao 

local – nas palavras dele, para um “camelódromo”, que não foi adiante. 

O prédio encontra-se atualmente fechado e sem uso. O outrora majestoso 

Cine Excelsior, não muito longe dali, também está abandonado e sua porta 

cimentada impede igualmente a entrada da população em situação de rua 

que vive nos arredores da Praça da Sé. Os outros cinemas relacionados na 

Tabela 1 encontram-se fechados, demolidos ou arrendados para outros fins. 

Nos últimos anos, circulam notícias de que reformas visando a reabertura 

dos prédios do Pax e do Excelsior estão em negociação na Arquidiocese, 

mas até o momento nada se concretizou de fato.

3.   Fonte: Plano Municipal de Habitação de Salvador, 2008-2025. Prefeitura de Salvador. Secretaria 
Municipal de Habitação.
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Figuras 3 e 4 – Interior do Cine Pax em outubro de 2018.

Fotos de Mayara Amada e Marina Lordelo.

É contraditório pensar que Frei Kruthaup tenha planejado a exploração 

dos cinemas católicos articulada a um programa de assistência social, junto 

a Irmã Dulce, e que hoje os prédios fechem suas portas desse modo. Mais 

ainda quando lembramos que a hoje Santa Dulce dos Pobres protagonizou 

invasões e ocupações de propriedades privadas sem uso na cidade junto à 

população carente, em ações semelhantes à do MSTS no Pax. A religiosa 
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chegou a ser investigada pelo Serviço Nacional de Informação (SNI) no 

período da ditadura militar brasileira, mas foi inocentada de atividade 

subversiva, o que contribuiu para sua canonização como a primeira santa 

brasileira, em 2019.

Figura 5 – O performer Danilo Lima em meio aos  
moradores de rua na porta do Cine Excelsior.

Registro em vídeo disponível em: http://www.balaiofantasma.ihac.ufba.br/ 
cine-fantasma-baixa-dos-sapateiros/. Acesso em 20 jan. 2020.

Figura 6 – Fachada do Cine Pax recebe videointervenção  
realizada em 31 de janeiro de 2018.

Foto de Marina Lordelo.
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Se por um lado Igreja e Cinema aparecem em distintos momentos e espaços 

da cidade como agentes de processos de gentrificação intimamente relaciona-

dos à especulação imobiliária e à marginalização de grupos sociais, proliferam 

também situações em que podemos lê-los como agentes de mediação cultural 

e espiritual nos quais estamos interessados. Esse não é um fenômeno restrito 

à experiência baiana, e talvez seja o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini um 

dos melhores exemplos de vida e obra que expressem as contradições inerentes 

a essas instituições, ainda mais quando articuladas. Os prêmios que Pasolini 

recebeu do Ofício Católico Internacional de Cinema (OCIC) nos Festivais de 

Veneza em 1964 por “Il vangelo secondo Matteo”, e em 1968, por Teorema, 

não apaziguaram sua postura crítica de intelectual homossexual comunista 

com relação à Igreja - uma tensão que se manteve constante até seu brutal 

assassinato, em 1975. O OCIC chega ao Brasil em 1952 e tem forte influên-

cia no movimento cineclubista que eclode no país nessa década. Pensando a 

especificidade da América Latina, a Teologia da Libertação, ao buscar uma 

síntese entre a teologia cristã e análises socioeconômicas críticas ao modelo 

capitalista, enfatizou a preocupação social com os mais pobres e a libertação 

política dos oprimidos. Essa foi a práxis de diversos teólogos, caso do Frei 

Leonardo Boff, e teve influência na formação dos cineastas do Cinema Novo, 

fato que analisamos em trabalho anterior (BARRETO, 1995).

Felix Guattari, em um debate no diretório paulista do Partido dos Traba-

lhadores em 1982, irá definir essas contradições da Igreja nos seguintes termos:

[...] a atitude da Igreja Católica, ou a multiplicidade de atitudes da Igreja Cató-

lica, oferece possibilidades para a construção de um novo tipo de luta social? Até 

que ponto essas possibilidades estão sendo oferecidas? [...] é verdade que também 

existem processos de subjetivação através dos fenômenos religiosos. Isso é espe-

cialmente verdadeiro se considerarmos como esses fenômenos são reapropriados 

pelo próprio tecido social (e mesmo que haja uma reinvenção da religiosidade 

por esse tecido), o que representa uma forte contribuição do combate à energia 

no campo social. A questão, portanto, é saber como os movimentos sociais aqui 

se articularão com essa imensa potencialidade. (GUATTARI, 1996, p. 154)
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“Eu rezei uma missa bárbara”

A noção de medium, no sentido de poder estabelecer uma comunicação de 

ordem sobrenatural, está relacionada ao conceito de media, emergente no século 

XIX. Nós poderíamos aqui mencionar Tom Gunning, Jeffrey Sconce e outros 

pesquisadores que apontaram para o modo como o vínculo entre mediali-

dade e mediunidade se expressa por meio de invenções como o telégrafo, o 

telefone, a televisão, tecnologias de comunicação a distância onde corpo e 

presença podem se apresentar como instâncias apartadas. Na Bahia, terra 

de forte espiritualidade, os chamados novos media tiveram necessariamente 

que dialogar com os poderes da Igreja Católica e do Candomblé, como vimos 

anteriormente. Trazemos as últimas reflexões sobre esses pontos, à guisa de 

conclusão, a partir de algumas falas de Glauber Rocha, que, assim como 

Pasolini, foi profundamente marcado por uma educação católica.

Acredito que toda forma de religião é mistificadora porque gira em torno de 

mitologias fixas e eu não admito Deus em nenhum espaço... Eu não tenho um 

ponto referencial, simbólico, mitológico que me controle... Então, eu quero dizer, 

eu tenho um grande respeito pela cultura negra como um fenômeno cultural 

de uma sociedade oprimida que pode realmente criar todo o seu ritualismo 

e se preservar dentro dela e até mesmo se desenvolver nessa perspectiva. Mas 

eu não sou “Macumbístico” porque não sou católico. (Glauber Rocha, s.d.)4

Na abertura de Barravento (1962), seu primeiro longa-metragem, o cineasta 

baiano expõe um letreiro onde afirma que na Bahia “permanecem até hoje 

os cultos aos deuses africanos e todo este povo é dominado por um misti-

cismo trágico e fatalista”. Glauber, homem de cinema que se define como 

eisensteiniano e reafirma a máxima marxista de que a religião é o ópio do 

povo, parece desconsiderar com esse discurso a complexidade dos cultos 

de matriz africana, ligados não apenas a uma cosmovisão religiosa, mas 

também e sobretudo a um sistema sociopolítico, que na Bahia se associa 

4.   Extras do DVD de Barravento. Versátil Homevideo.
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estrategicamente à Igreja Católica como forma de luta e resistência da cul-

tura negra afrodiaspórica (SILVEIRA, 2006). As complexidades da paixão 

religiosa brasileira atravessam a obra e o pensamento de Glauber, que, em 

entrevista concedida ao Fantástico em 1982, assim define a recepção de seu 

último filme, A Idade da Terra, no Festival de Cinema de Veneza daquele ano:

Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de oeste, nem 

uma pornochanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, 

é uma novidade, então eu rezei, cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, 

uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, 

tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. Aí eu disse pra eles, olha aqui, é 

como o Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na 

catacumba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar, 

vocês romanos, italianos, têm o costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, 

mas eu não tenho medo como profeta Daniel que dominará os leões da arena. 

Então eles já fugiram do assunto. Foi nesse campo que ainda prossegue o “pau”.5

Na atualização contemporânea de efeitos especiais em missas evangéli-

cas, na concessão de canais de televisão a igrejas, na luta pelo controle das 

chamadas mídias de massa por grupos religiosos e em sua associação com 

milícias, grupos paramilitares e a necropolítica que decide quem pode viver 

e quem deve morrer, as questões trazidas pelo movimento do cinema cató-

lico se atualizam e renovam. Considerando o momento crítico que estamos 

atravessando, no qual grupos religiosos que parecem se distanciar cada vez 

mais da palavra de amor cristão ganham espaço na representação política, 

não apenas no Brasil mas em toda a América Latina, expandindo negócios 

em redes de telecomunicações – rádios, televisões e também redes de whatsapp 

–, as reflexões sobre essas relações complicadas se mostram necessárias e 

merecem toda atenção.

Ao voltarmos às portas fechadas dos cinemas com os discursos, imagens 

e vozes colecionados ao longo da pesquisa-ação realizada em 2017 e 2018, 

5.   Disponível em <https://youtu.be/6bq5Uv36w04>. Acesso em 20 jan. 2020.
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dialogamos com esses problemas em uma prática fantasmagórica psicogeo-

gráfica, que traz à tona os recalques de uma história fragmentada, longe 

de ser unívoca e que coloca em pauta as disputas pela “requalificação” do 

centro histórico, os interesses de grupos financeiros interessados em explo-

rar a região em um projeto como o Bahia District6 e as lutas pelo direito à 

moradia. Seguimos atentos aos próximos movimentos.

Figura 7 – “A Cinemateca de São Paulo era a Catedral, Paulo Emílio Salles Gomes,  
o Papa, enquanto os cardeais e padres brigavam nos bares e  
clubes de cinema das províncias” – ROCHA, 2004, p. 289.

Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, Walter Lima Jr., 
Zelito Viana, Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha e Leon Hirszman.  

Foto de David Drew Zingg, circa 1967. Instituto Moreira Salles.

6.   Bahia District, projeto de reformas urbanas inspirado no bairro nova-iorquino Meatpacking District, 
onde só funcionavam frigoríficos e que se tornou um ponto turístico. A revitalização da Rua Chile e seus 
arredores está sendo capitaneada por empreendimentos do empresário Antonio Mazzafera, CEO da 
Fera Investimentos, que reformou o Edifício do Jornal A Tarde na Praça Castro Alves (onde funcionou 
o Cine Glória e posteriormente o Cine Tamoio) para a abertura de uma filial do luxuoso Hotel Fasano.
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