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“(...) a verdadeira história do cinema brasileiro ainda está por escrever. Uma história que 

nos permita conhecer de perto as figuras dos pioneiros, o contexto humano em que trabalham 

e o sentido sociológico e eventualmente estético das obras que realizaram ainda nos falta”. 

(Paulo Emílio Sales Gomes, “Cinema nacional: 500 filmes até hoje”, em Visão, 16 (10), São 

Paulo, 4-3-1960, pp. 46-47 (artigo não assinado) 
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RESUMO 

 

 

O objeto central deste estudo é a análise da vida e obra do cineasta mineiro João 
Gonçalves Carriço. Para isso, foi delineada uma base de relações entre cinema e história, num 
caminho que perpassa pela caracterização da memória das comunidades (especialmente a 
juizforana) registradas pelas lentes da Carriço Film que desenvolveu uma produção 
cinejornalística e documental ininterrupta de 1933 a 1956. A pesquisa desse acervo 
local/regional aponta também para sua contribuição ao cenário do cinema nacional. Antes de 
entrar no foco deste trabalho, o leitor vai conhecer um relato historiográfico narrativo dos 
pioneiros da Sétima Arte em Minas Gerais e alguns aspectos do formato fílmico conhecido 
como Cinejornal – ainda pouco pesquisado nacionalmente. Ocorrerá também uma imersão 
pela sociedade juizforana do século passado, apontando sua história, características e 
destacada relação com a arte e com o cinema. Essa imersão se valida, pois foi neste município 
que a Carriço Film realizou a maior parte de seus filmes. Adentrando a um relato biográfico 
de João Gonçalves Carriço serão trabalhadas suas personalidades pública e privada, bem 
como as relações estabelecidas com seu grupo de sua convivência. Passando para uma história 
econômica, esse cinejornalista passa a ser visto dentro de um tripé cinematográfico composto 
pelas funções de exibidor, produtor e distribuidor de filmes nacionais. Para a análise 
semiológica da produção desenvolvida pela Carriço Film foram selecionados 14 cinejornais e 
quatro documentários que retratam tanto as experimentações iniciais, quanto o período de 
aperfeiçoamento artístico e técnico e também o momento queda e total decadência da 
produtora, próximo da morte de João Carriço. Além da revisão bibliográfica e da pesquisa 
documental em arquivos históricos e de imagens, foi utilizada para este estudo a história oral, 
através de entrevistas/testemunhos com pessoas diretamente ligadas ao tema.  
 

 

Palavras-chave: Cinejornalismo, Cinejornal, Carriço, Cinema, Memória. 
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INTRODUÇÃO 
 
  
  

O reconhecimento do cinema como documento para a história se deu apenas depois do 

pós-guerra. Antes, a Sétima Arte era vista pelas elites e pela comunidade de historiadores 

como um objeto indigno para o entendimento da história. Representava apenas uma simples 

forma de distração popular nos momentos de ócio. Naquele período, a história do cinema era 

ocupação de cinéfilos e estava relacionada ao culto por atores e obras emblemáticas. A 

desconfiança dos historiadores institucionais se fazia presente porque o cinema denunciava 

algumas imposturas da própria ciência histórica. Somente depois de muito debate a história do 

cinema ganhou legitimidade.  

Hoje, as imagens da câmera deixaram de ser meras ilustrações do tradicional saber 

escrito e passaram a constituir, conforme Marc Ferro (1980), matéria prima de uma contra-

análise da sociedade para a construção de uma nova história. Os filmes apontam para aspectos 

recalcados pelos documentos escritos, dando origem a uma nova e complexa relação entre 

representação e memória coletiva. Dessa forma, as obras cinematográficas são reconhecidas 

enquanto fontes históricas e a relação cinema-história estabelece a premissa de que todo filme 

é um documento, desde que o mesmo corresponda a um acontecimento com existência no 

passado. 

 
 

O cinema na História é o cinema visto como fonte primária para a investigação 
historiográfica; a história no cinema é o cinema abordado como produtor de um 
discurso histórico e como intérprete do passado; e, finalmente, a História do cinema 
enfatiza o estudo dos avanços técnicos, da linguagem cinematográfica e condições 
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sociais de produção e recepção dos filmes. (NAPOLITANO, M., apud PUHL, P. e 
SILVA, C., 2006, p. 04) 

 
 

Antes de apresentarmos a produção de João Gonçalves Carriço, que é objeto central 

desta pesquisa, acreditamos ser importante estabelecer algumas relações entre o passado, a 

história do cinema e a memória. Para Michael Pollak (1989, p. 09), a memória estaria 

integrada às tentativas de se definir e reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras 

sociais como, por exemplo, aldeias, famílias, nações. Assim, a referência do passado serviria 

para manter coesos os grupos e instituições que compõem nossa sociedade. A memória 

também definiria o lugar de cada um destes grupos e sua complementariedade. Analisando a 

obra de João Gonçalves Carriço, acreditamos que seus cinejornais e documentários 

representam uma forma de memória, uma vez que ajudam a manter essa sensação de 

pertencimento à maioria dos juizforanos, que têm nas imagens e sons montados pelo cineasta 

uma substancial referência do passado da comunidade de Juiz de Fora.  

No livro Memória coletiva (1990, p. 14), Maurice Halbawalchs defende que é na 

história vivida que se apóia a memória. O autor pensa a memória a partir de uma visão 

sociológica e a apresenta em três tipos. O primeiro deles refere-se à memória social, 

representada pela idéia de pertencimento à sociedade como, por exemplo, dentro da estrutura 

de nação; o segundo tipo trataria da memória coletiva, ou seja, memória de pertencimento a 

um grupo menor e determinado como, por exemplo, a comunidade juizforna das primeiras 

décadas do século passado; e, o terceiro tipo, seria a memória individual.  

Halbawchs acredita que mesmo a memória individual também é de natureza social, 

uma vez que a memória do indivíduo conserva-se através da memória dos seus semelhantes. 

Em outras palavras, a memória de uma pessoa que presenciou o período de produção de João 

Carriço faz correlações imediatas com noções que se reportam a outros membros dos demais 

grupos que atravessaram a mesma existência. Dessa maneira, teríamos a memória sempre 

como uma operação de natureza social.  

Independente do momento em que o pesquisador viva, ele necessita de fontes que lhe 

indiquem de que maneira determinado acontecimento se processou. Além dos próprios filmes, 

a História do Cinema apresenta outras fontes importantes, como as informações a respeito das 

diversas etapas de realização do filme, os métodos utilizados; o roteiro; a montagem e 

finalização; a relação com o público e com a crítica; os resultados econômicos; a própria 

notação da linguagem cinematográfica – através da Cine-Semiologia, entre outros. Apesar de 

ser impossível saber exa tamente todo o percurso de nosso passado, afinal possuímos apenas 
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restos ou vestígios para serem analisados, a história do cinema se utiliza dos documentos 

disponíveis para constituir um saber que, hoje, se pluraliza em três braços analíticos 

principais: a história estética, a história política e a história econômica, que são ligados e 

possuidores de uma autonomia apenas relativa.     

A origem desta pesquisa está relacionada a um convite que recebemos, em 2002, para 

trabalharmos na recuperação do acervo cinematográfico do Museu do Banco de Crédito Real 

de Juiz de Fora – MG. Na função de consultor técnico audiovisual, conseguimos fazer a 

catalogação e a restauração de filmes históricos da cidade e região. O contato diário e a 

proximidade tátil com todos aqueles rolos de película muito contribuíram para a formação de 

um pensamento crítico a respeito da história do cinema brasileiro e da participação dos 

cineastas mineiros, em especial aqueles de nosso município, para esta cinematografia. Nascia 

aí o gosto pelos arquivos e pela utilização de filmes enquanto fontes de informações 

históricas.  

Na história do cinema brasileiro, verificamos que o cuidado com nossos arquivos de 

imagens  aconteceu de forma tardia e problemática. Os incêndios em depósitos de propriedade 

de cinegrafistas e produtoras praticamente destruiram a memória visual dos primeiros anos de 

nosso cinema e causaram perdas irreparáveis à nossa memória. Alberto e Paulino Botelho são 

bons exemplos disso. Em 1928 e 1932 eles perderam quase 100% de uma produção realizada 

no Rio de Janeiro que vinha desde o início do século XX. Além dos incêndios, as enchentes 

também devastaram outros acervos, como é o caso do arquivo do Primo Carbonari, em São 

Paulo ou da Cinédia, no Rio de Janeiro. Esta última perdeu toda sua produção de não ficção. 

 Somente em 1954, depois de inúmeras outras obras perdidas pelas péssimas 

condições de armazenamento – entre elas as primeiras imagens em território nacional, foi 

organizada a Filmoteca do Museu de Arte Nacional, sob a direção de Paulo Emílio Sales 

Gomes. Logo depois, a instituição passou a ser denominada Fundação Cinemateca Brasileira - 

o primeiro arquivo de filmes pensado e organizado dentro de padrões internacionais de 

conservação e, através dele, criava-se uma memória do cinema brasileiro na qual a história era 

tida como referência central. Grande parte dos funcionários da Cinemateca foi constituída por 

jovens apaixonados pelo cinema nacional. Foi também o contato com filmes, documentos e 

aparelhos para conservação que cativou o interesse de Paulo Emílio pelo passado do cinema 

brasileiro e estimulou muitos dos jovens funcionários a atuarem, depois, como críticos ou 

realizadores desta arte.  

Em Juiz de Fora, encontramos vários pequenos arquivos particulares de imagens. 

Todos sem condições adequadas de armazenamento. Essa triste realidade também não é 
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diferente nos arquivos públicos municipais, como o Arquivo Histórico da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, do Museu do Banco de Crédito Real ou ainda da Fundação Alfredo 

Ferreira Laje, responsável pelo setor cultural da Prefeitura Municipal. Apesar deste último 

arquivo de imagens guardar cópias das produções que sobraram de João Gonçalves Carriço e 

dos rolos originais de outros cineastas, não há condições técnicas adequadas para a segurança 

e conservação desse material. Discorreremos a respeito deste arquivo com maior 

profundidade no item 3.5. 

Nacionalmente, sempre houve uma preocupação muito maior com os arquivos textuais 

– “os documentos”. Prova disso são as milhares de bibliotecas espalhadas pelos mais distantes 

municípios em contraposição ao número reduzidíssimo de arquivos cinematográficos. Embora 

grandes momentos da história brasileira tenham sido registrados em película, pouco foi 

conservado ou entendido enquanto suporte para a compreensão do nosso passado. Talvez pela 

escassez de recursos, ou pela simples falta de interesse, ou ainda pelo desejo sensível de 

escapar de um passado de atraso e miséria. Felizmente, esta concepção vem mudando 

gradativamente, evoluindo. As cinematecas vêm sendo consideradas fundamentais não apenas 

para salvaguardar o patrimônio audiovisual, mas também para a difusão de nossas produções 

e artistas. Existe, hoje, um desejo de valorizar o que foi feito, a fim de se formular uma 

tradição em prol do nosso cinema. Afinal, como poderemos conhecer a história do cinema se 

os filmes não forem conservados? 

O presente estudo pretende contribuir para esta mudança de pensamento, na medida 

em que propõe resgatar instantes significativos das primeiras décadas do cinema brasileiro, 

especialmente no território das Minas Gerais. Com este material, teremos subsídios para 

estabelecer o ambiente ou contextualização em que se deu a cinematografia desenvolvida pela 

Carriço Film, em Juiz de Fora. Apesar do atual reconhecimento de sua importância enquanto 

fonte histórica, ainda não são muitas as iniciativas de se registrar a história do cinema, 

especialmente em países mais pobres, como o Brasil. E é exatamente por este motivo que 

nossa perspectiva é trabalhar com uma obra, hoje, quase desconhecida e praticamente 

inexistente nos poucos e raros livros sobre o cinema mineiro e com um cineasta até então 

menosprezado fora de sua cidade natal. 

João Gonçalves Carriço. Este é o nome que irá protagonizar a maior parte destas 

próximas páginas. Apesar de ter desenvolvido uma produção ininterrupta de cinejornais e 

documentários entre 1933 e 1956, muitas vezes, seu nome fica restrito aos limites da pequena 

placa na entrada da sala de exibição (gratuita) de vídeos da Prefeitura de Juiz de Fora. Por 
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isso, acreditamos que rever, remontar e analisar sua obra e personalidade será de grande 

relevância cultural e histórica para a cidade, região e, em última análise, para o país. 

Enquanto, mundialmente, presenciamos inúmeras discussões a respeito de questões 

como digitalização da imagem em cinema, novas salas de exibição multimídia e tecnologia 

para distribuição de filmes via satélite, nossa proposta de trabalho é estudar parte significativa 

de uma produção local, sem perder de vista sua posição e contribuição em relação ao cenário 

do cinema nacional. Além da análise de sua obra, queremos estabelecer um relato biográfico 

que pretende expor o contexto em que viveu João Gonçalves Carriço, sua personalidade 

pública e privada, bem como suas relações enquanto indivíduo e para com os grupos de sua 

convivência. 

Para delimitar a abrangência desta pesquisa, iremos trabalhar no período em que viveu 

este cineasta (entre 1886 e 1959), promovendo uma história relato das principais fases de sua 

vida e, paralelamente, de sua obra e da própria sociedade juizforana da época. Nosso objeto 

de estudo se mostra, portanto, ligado à história de Juiz de Fora, permeando a vida de sua 

população. Todavia, o período que nos exigirá mais e centralizará nossos esforços está 

compreendido entre 1927 e 1959, que representa, respectivamente, o início das atividades do 

Cine Theatro Popular e a morte desse cinejornalista. Tal ênfase é necessária a fim de 

delimitarmos um recorte temporal mais preciso que nos possibilite trabalhar com mais 

profundidade nos anos em que Carriço atua, de forma perene e concomitantemente, como 

exibidor, produtor e distribuidor.  

Com o intuito de analisar a obra de Carriço, elegemos 14 edições dos seus cinejornais 

e outras quatro de seus documentários. Ambos foram restaurados há alguns anos pela 

Cinemateca Brasileira e apresentam cópias em vídeo sob a guarda da Fundação Alfredo 

Ferreira Lage de Juiz de Fora. Outras 211 edições do cinejornal desenvolvido pela Carriço 

Film estão na fila para restauração, junto a mais cerca de 100 mil rolos de filmes esperando 

pela mesma providência. 

Acreditamos que, para compreender os filmes vindos do passado, especialmente os de 

Carriço, é importante situá- los em seu contexto social e histórico. Ao redor da película 

cinematográfica se agrupam vários documentos escritos e orais que contribuem para a análise 

da obra. Em nossa pesquisa empírica realizamos um trabalho de garimpagem de fontes 

primárias no Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, no Arquivo 

Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora e no Arquivo Histórico da Prefeitura do 

mesmo município. Os muitos documentos encontrados nessa pesquisa nos arquivos 

municipais foram catalogados e, para aqueles considerados de grande relevância, foi aberto o 



 17 

espaço dos anexos ao fim deste trabalho. É importante avisar ao amigo leitor que não 

pretendemos constituir um catálogo com as obras de Carriço, uma vez que tal obra já existe 

sobre a denominação de Cinejornal Carriço, editada pela Cinemateca Brasileira em 2001.  

Uma das maiores contribuições para este estudo foi, sem dúvida, a pesquisadora 

Martha Sirimarco, que também trabalhou este objeto, sob uma outra angulação, em sua 

dissertação de Mestrado (Cinejornalismo & populismo), desenvolvida na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Enquanto Sirimarco direcionou seus estudos para as relações 

existentes entre o cinema de Carriço e o Estado Populista de Getúlio Vargas, este pesquisador 

buscou centrar o foco deste trabalho na história biográfica de João Gonçalves Carriço, dentro 

do contexto local da cidade de Juiz de Fora – MG, bem como estabelecer uma história 

econômica de seu cinema (enquanto exibidor, produtor e distribuidor). Outra vertente a ser 

trabalhada é a própria história midiática, através da qual apontaremos a repercussão da 

produção do cinejornalista frente a outras alternativas culturais, informativas e educacionais. 

Além disso, será desenvolvida uma análise da obra de João Carriço, através de uma leitura 

semiológica de seus cinejornais, a fim de demonstrar aspectos que comprovem a importância 

dos mesmos.  

Durante a leitura semiológica dos cinejornais, nossos objetivos principais estarão 

relacionados à percepção e análise das linguagens técnica, artística e estética empregadas por 

João Gonçalves Carriço; o apontamento das principais mudanças ocorridas no objeto de 

estudo ao longo dos anos de produção perene (entre 1933 a 1956); a pesquisa do processo de 

recepção e a identificação (ou não) dos sujeitos receptores com sua representação 

cinematográfica exibida nos cinejornais da época. 

Logo após a introdução, vamos apontar para um breve relato historiográfico dos 

pioneiros da Sétima Arte em nosso estado e, logo depois, tratar do formato documental 

conhecido como cinejornal, que foi desenvolvido, ininterruptamente, durante quase três 

décadas por João Gonçalves Carriço. Esse segundo capítulo ainda revela uma verdadeira 

imersão pela sociedade juizforana do início do século passado. A proposta é a identificação da 

sociedade na qual foi constituída a produção fílmica analisada, apontando suas características, 

ambiguidades e relação com o cinema. As curiosidades da história do vilarejo e da 

constituição de seu povo vão estabelecer o ponto inicial dos relatos. Além do contexto local, 

trataremos também da proximidade deste município com o Rio de Janeiro e as diversas 

influências trazidas; o período áureo da cidade que, já possuindo um grande número de 

indústrias têxteis, passa a ser conhecida como a Manchester Mineira – um grande pólo de 

desenvolvimento e prosperidade nos primeiros anos do século passado.  
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Aqui, nos parece muito importante tratar das condições de vida da classe operária e de 

suas principais manifestações, uma vez que essas pessoas constituirão o fiel público do Cine 

Theatro Popular e dos cinejornais da Carriço Film. Com a instalação da Primeira Usina 

Hidrelétrica da América do Sul no leito do Paraibuna – rio que corta a cidade – as fábricas 

cresceram ainda mais e atraíram muitos outros operários. A junção da luz elétrica ao grande 

número de habitantes na área urbana impulsionou o desenvolvimento das inúmeras formas de 

lazer, inclusive o cinema. Estava aí a possibilidade da institucionalização da exibição 

cinematográfica na Zona da Mata Mineira. Ainda no capítulo, discorreremos a respeito das 

salas existentes nesse período em Juiz de Fora e tentaremos demonstrar seu diferencial em 

relação ao Cine Theatro Popular.  

 O terceiro capítulo trata da construção da personalidade de João Gonçalves Carriço, ou 

seja, sua história biográfica. Mostraremos, aqui, os primeiros passos do jovem Carriço na arte, 

a origem social do cineasta, a sua relação familiar. É importante registrar a passagem entre o 

berço rico da família de imigrantes à experiência de aventuras e aprendizado no Rio de 

Janeiro. Afinal, é na capital carioca que Carriço desperta para o cinema e, logo depois, volta 

para a cidade natal a fim de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Continuando a 

caminhada pela vida de João Carriço, iremos tratar de suas paixões e da sua escolha 

matrimonial por Dona Santinha. Ainda trabalharemos suas relações pessoais e econômicas 

com os amigos artistas, com seus principais influenciadores e mentores, além é claro, das 

relações estabelecidas a partir da família que constitui com Dona Santinha. 

 No quarto capítulo falaremos do profissional João Carriço dentro de um tripé 

cinematográfico, ou seja, ele enquanto exibidor, produtor e distribuidor de cinejornais e 

documentários.  Seus filmes serão considerados enquanto obra, mas também, como produtos 

de mercado. Nesse ponto, analisaremos a fundo o Cine Theatro Popular, os principais filmes 

exibidos, as várias outras atividades artísticas que aconteciam paralelamente à exibição, 

colocando o referido espaço como um típico cinema de atrações, muito comum no período 

inicial da institucionalização do cinema brasileiro. As formas de divulgação das sessões 

empregadas por Carriço e a maneira pela qual ele tratava seu público vão nos revelar um 

personagem populista e com grande interação com a camada mais simples da população 

juizforana.  

 Na função de produtor discorreremos sobre as condições econômicas nas quais as 

obras de Carriço foram realizadas, as relações constituídas entre esse cineasta e o Estado, 

principalmente no Governo populista de Getúlio Vargas, e entre Carriço e sua própria equipe. 

Como ela foi sendo constituída? Quais os equipamentos que eles tinham acesso naquela 
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época? e, principalmente, como era o diretor Carriço? Outro aspecto intrigante que 

pretendemos tratar diz respeito ao desejo que Carriço possuía de construir, em Juiz de Fora, 

um grande estúdio cinematográfico para o desenvolvimento de outras produções de ficção. 

Enquanto distribuidor, queremos apontar os mecanismos utilizados por Carriço para escoar 

sua produção fora de Minas Gerais e os motivos pelos quais o Cine Theatro Popular e a 

Carriço Film acabaram fechando em 1966 e 1959, respectivamente. 

 O Último capítulo trata da análise semiológica da obra de Carriço, mais 

especificamente dos 18 cinejornais e documentários escolhidos para este estudo. Esses filmes 

serão analisados através de suas características estéticas, técnicas, econômicas e de conteúdo. 

Os cinejornais escolhidos apresentam datas de realização diferenciadas e espaçadas durante os 

anos trabalhados por João Carriço, possibilitando um retrato analítico de como esse cineasta 

pôde, no decorrer do tempo, se aproveitar das inovações tecnológicas para ir modificando 

determinados aspectos na sua obra. 

A carência bibliográfica a respeito de um tema tão regional torna este trabalho um 

grande desafio e produz em nós um fator motivador ainda maior para este estudo e possível 

divulgação desta pesquisa para outros amantes do nosso cinema. Dessa forma, a fim de 

complementarmos as informações de nossa pesquisa bibliográfica, trabalharemos também 

com o auxílio de uma história oral, ou seja, a constituição de fontes e documentos através de 

narrativas ou testemunhos induzidos e/ou estimulados de pessoas que participaram ou 

testemunharam acontecimentos relevantes para este estudo. Entendemos que esse tipo de 

fonte, apesar de muito expressiva e atraente, também é problemática no sentido que nos 

apresenta uma memória subjetivada. Todavia, iremos utilizá- la dentro de uma rede de 

relações e confrontos com fontes escritas e cinematográficas, a fim de complementar as 

informações. 

Lucilia de Almeida Neves Delgado esclarece que esta prática “não é, portanto, um 

compartimento da história vivida, mas sim, um registro de depoimentos sobre essa história 

vivida” (2006, p. 15). Tal história oral nos traz um duplo ensinamento: sobre o tempo passado 

– a época enfocada pelo depoimento e, sobre o presente. Como a memória é a principal fonte 

dos depoimentos orais, a autora nos alerta que esse tipo de reconstituição se dá através de um 

olhar muito particular de cada depoente, o que inclui lapsos, esquecimentos e omissões. Essas 

lembranças ora são trabalhadas de forma explícita e, outras vezes, de forma velada. Neste 

último caso a ocultação seria obra de uma camada protetora criada pelo próprio ser humano 

para se proteger de dores e traumas que marcaram sua existência.   
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Em uma entrevista ou depoimento, fala o jovem do passado, pela voz do adulto, ou 
do ancião do tempo presente. Adulto que traz em si memórias de suas experiências 
e também lembranças a ele repassadas, mas filtradas por ele mesmo, ao disseminá-
las. Fala -se em um tempo sobre um outro tempo. Enfim, registram-se sentimentos, 
testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada pelas emoções 
do ontem, renovadas pela significação do hoje. (DELGADO, 2006, p. 18) 

 
 

Apesar da subjetividade – tanto do entrevistado, quanto do entrevistador ao transcrever 

e ordenar o conteúdo da entrevista, é nessa história oral que encontramos a possibilidade de 

recuperar parte da memória local e comunitária, além de informações sobre acontecimentos e 

processos que não possuem registros em outros tipos de documentos. Além disso, essa prática 

ainda nos permitiu contemplar o registro de visões de personagens ou testemunhas muitas 

vezes esquecidos ou deixados de lado pela historiografia tradicional.  

Na opinião de Delgado, o maior desafio da história oral  

 
 
é contribuir para que as lembranças continuem vivas e atualizadas, não se 
transformando em exaltação ou crítica pura e simples do que passou, mas sim, em 
meio de vida, em procura permanente de escombros, que possam contribuir para 
estimular e reativar o diálogo do presente com o passado. (DELGADO, 2006, p. 
31) 

 
 

No caso desta pesquisa, optamos por entrevistas temáticas com pessoas que viveram 

ou de alguma forma participaram do círculo de afinidades (profissiona is e pessoais) de João 

Gonçalves Carriço. Foram seis os nossos entrevistados: Manoel Gonçalves Carriço Filho 

(neto de João Carriço); Carlos Alberto Dias (cinegrafista da Carriço Film); Ruth da Silva Dias 

(sobrinha de João Carriço e esposa de Carlos Alberto); Décio Batista Lopes (jornalista, crítico 

de cinema e um dos maiores defensores do processo de recuperação do acervo da Carriço 

Film); Nilo de Araújo Campos (historiador arquivista e responsável pela Divisão de Memória 

da Funalfa); Ronei Fabiano Alves (diretor da Secretaria de Cultura Turismo, Desporto e Lazer 

de Matias Barbosa). 

Ambas entrevistas foram realizadas em locais propostos pelos próprios entrevistados, 

a fim de permitir- lhes ficar mais confiantes e à vontade. Mesmo trabalhando com uma 

definição prévia de questões para as entrevistas, tivemos o cuidado de nos manter disponíveis, 

tanto para a revisão do roteiro, quanto para uma flexibilidade de caminhos da narrativa, 

respeitando e considerando os momentos de silêncio e esquecimento e a linguagem/ 

vocabulário dos entrevistados. Esse número de entrevistados nos possibilitou comparar 

informações e conteúdos, que ora se mostraram divergentes e ora convergentes. 
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1 A SÉTIMA ARTE EM MINAS GERAIS 
 
 
1.1 O CINEMA CHEGA ÀS MONTANHAS MINEIRAS 
 
 

Contextualizando o pioneirismo na exibição cinematográfica para Minas Gerais, 

iremos constatar, conforme Márcio da Rocha Galdino, no livro Minas Gerais ensaio de 

filmografia (1983), a importância da cidade de Juiz de Fora. Nela, em 23.julho.1897, teria 

ocorrido a primeira sessão do cinema mine iro, no Teatro Juiz de Fora, por intermédio da 

Companhia de Variedades Germano Alves, que apresenta à população o Cinematógrapho 

Lumière. O jornal O Pharol, de 24.jul.1897, estampa o programa da Empresa Germano 

Alves: 

 
 

Neste maravilhoso aparelho apresentará o senhor H. Picolet quadros de 
comprimento do pano de boca do teatro com auxílio de luz elétrica, sem a menor 
oscilação. Títulos dos quadros: Os banhistas na fogueira da foz; uma partida do 
jogo do solo; uma distração no Palácio de Cristal; jogos malabares em Lourenço 
Marques; o czar em Paris; o patinador grotesco; os lanceiros da rainha em Lisboa; 
batalha de neve em Lyon. (O PHAROL  apud  SIRIMARCO,  2005,  p.  32 e 33). 

 
 

Somente em julho de 1898 Willian A. Mardock promoveria as primeiras exibições na 

recém-inaugurada capital de Minas (em 12.dez.1897). Galdino (1983, p. 20) atribui as 

primeiras filmagens no território das Minas Gerais ao português Francisco Soucasaux. Ele 

havia chegado ao estado ainda jovem, para trabalhar como empreiteiro na construção de 

prédios públicos em Belo Horizonte. O autor esclarece que, nos primeiros anos do século XIX 

houve uma preocupação de informar ao público (pelas imagens animadas) do 
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desenvolvimento das diferentes indústrias, os programas de agricultura, os gestos do 

artesanato e aspectos da vida cotidiana.  

 
 

Vem então, os registros de carnaval, revoluções, aspectos populares e mundanos e 
principalmente os Cinejornais. (...) Estas películas, geralmente de curta-metragem 
projetadas no início do programa foram uma constante nas exibições 
cinematográficas, até bem pouco tempo. (GALDINO, 1983,  p. 25). 

    
 

 Ainda na capital mineira, encontramos o trabalho pioneiro de outros cinco cineastas: 

Aristides Junqueira (A exma. família Bueno Brandão (1913), Operação cirúrgica de dois 

xifópagos (1914), Jardim Zoológico de Belém do Pará (1915), O Rio das Velhas (1921); 

Igino Bonfioli (vários curtas-metragens de diversos gêneros, entre os quais Bordados à 

máquina Singer (1918), considerado um dos primeiros filmes de publicidade do país; Manuel 

Talon (Entre as montanhas de Minas (1928); Artur Serra (Tormenta (1929)); José Silva 

(Boêmios (1929), Perante Deus (1930)).  

 Além de Belo Horizonte, o esforço individual de vários cineastas fez com que a 

produção regional no interior de Minas também se desenvolvesse. É o caso, por exemplo, da 

cidade de Barbacena, com o italiano Paolo (depois apelidado de Paulo) Benedetti, que teria 

realizado experiências pioneiras com cinema sonoro, conjugando o projetor com disco, dando 

origem a filmes como Uma transformista original (1915). A boa repercussão desta obra teria 

levado Benedetti a se fixar no Rio de Janeiro, onde monta aquilo que é considerado o primeiro 

laboratório profissional de cinema do Brasil.  

  Saindo de Barbacena para o Sul do estado de Minas Gerais, encontramos Francisco de 

Almeida Fleming, realizador dos filmes In Hoc Signo Vinces (1921), Paulo e Virgínia (1925) 

– ambos produzidos em Pouso Alegre – e O Vale dos Martírios (1927) – na cidade de Ouro 

Fino. A partir de 1936, Fleming teria passado a integrar a equipe da Sonofilmes, de São 

Paulo, onde dirige mais de 300 documentários e jornais de atualidades. 

Mas foi a cidade de Cataguases que deu real destaque ao estado no contexto 

cinematográfico daquele período. Lá, o artesão e empreendedor italiano, Pedro Comello, 

inicia Humberto Mauro na Sétima Arte. São cinco filmes produzidos por Mauro na década de 

20 em Cataguases: Valadão, o cratera (1925), Na primavera da vida (1926), Tesouro perdido 

(1927), Brasa dormida (1928) e Sangue mineiro (1929). Logo depois, Mauro vai para o Rio 

de Janeiro completar sua formação com o grupo da revista Cinearte e, posteriormente, 

trabalha no Instituto Nacional de Cinema Educativo, onde realiza centenas de documentários 

educativos, científicos, musicais e turísticos. Com o passar dos anos, Humberto Mauro se 
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tornou uma das figuras mais representativas dessa área, chegando a ser denominado por 

alguns autores como “o pai do cinema brasileiro”. Também em Cataguases dos anos 20, o 

italiano Pedro Comello dirige Os três irmãos (1927 - inacabado) e o curta-metragem 

Senhorita agora mesmo. (BILHARINHO, 1997, p. 38 e 39). 

Além dos relatos que presenciamos, também acreditamos que Humberto Mauro e 

Paulo Benedetti tenham influenciado o trabalho de João Gonçalves Carriço, uma vez que este 

último era um profissional empreendedor, dinâmico, sempre ligado às inovações tecnológicas 

e às raízes mineiras.  

 
 
1.2 O QUE É CINEJORNAL 
 
 

Nos primeiros anos do nosso cinema (assim como hoje), o mercado exibidor brasileiro 

estava dominado pelo produto importado. Os europeus e norte-americanos enchiam nosso 

país com seus filmes de ficção. Entretanto, não podemos esquecer que, depois do ciclo 

precoce e extraordinário da Bela Época, são os filmes documentários que asseguram um 

mínimo de regularidade ao trabalho dos realizadores. Era o momento dos chamados filmes de 

cavação - aqueles feitos sob encomenda, que registravam cerimônias públicas e privadas, 

fazendas, propagandas políticas e reclames. Infelizmente, com exceção de alguns raros 

vestígios, pouco restou dos filmes daquele período. O pensamento externo era (e ainda é) que 

o produtor brasileiro não precisava existir. Aqui, cabe lembrarmos que os produtores 

internacionais não tinham interesses por assuntos regionais, municipais ou locais. Aí o seu 

grande erro e a nossa singela felicidade. Na década de 30, “criou-se uma área livre, fora da 

concorrência dos produtores estrangeiros. Desenvolveu-se uma produção de documentários 

ou “naturais” - como eram chamados na época – e de cinejornais”. (BERNARDET, 1979, p. 

24). 

Márcio da Rocha Galdino tentou delimitar as principais características deste novo 

modelo cinematográfico que ficou conhecido como atualidade ou cinejornal. 

 
 

Chamamos de atualidade ou cinejornal àquele filme ou periódico, geralmente 
semanal, com a montagem de diversos acontecimentos atuais e filmados 
diretamente enquanto acontecem, sem inserção de qualquer elemento de ficção. Sua 
metragem oscila numa média que vai de 150 a 300 metros. (GALDINO, 1983,  p.  
25). 

  
 

Nem todos têm a mesma opinião a respeito da presença de elementos ficcionais no 
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produto cinejornal. Silvio Da-Rin (2004) defende que atualidade não estaria restrita ao tipo de 

filme oferecido pelos irmãos Lumière, mas também às reconstituições que focalizavam 

assuntos de grande repercussão na imprensa e que não podiam ser filmadas ao vivo. Na sua 

concepção, atualidade não pode ser empregada como sinônimo de documentário. Ele acredita 

que o significado da atualidade está intrinsecamente ligado ao período de intensa urbanização, 

mecanização e aceleração da vida moderna dentro da sociedade de massa. Sendo assim, o 

cinejornal teria contribuído para construir tecnicamente a “realidade” e, ao mesmo tempo, 

transformá-la em espetáculo. 

 
 

Um gênero muito popular de atualidades era o de cenas de guerra, que, algumas 
vezes, chegavam misturar registros reais com encenações de batalhas navais usando 
miniaturas. (...) Não há indícios de que o público que consumia avidamente estas 
imagens se sentisse logrado pelo fato de algumas delas não serem autênticas. Elas 
valiam como representações espetaculares de acontecimentos do momento. (DA-
RIN, 2004,   p.  32  e  33). 

 
 

Outros pesquisadores, como Peter Cowie, consideram o cinejornal como a mais 

conhecida das variantes do documentário. O mais importante é que as atualidades 

conquistaram imediatamente as platéias norte-americanas, devido ao seu realismo; à 

variedade dos filmes; e por constituírem uma espécie de “jornal da tela”. Desde este período, 

as cenas da vida cotidiana já eram recebidas com entusiasmo. Além disso,  os “noticiários 

cinematográficos“ ou newsreel trouxeram outras duas inovações: constituíram um programa 

fechado e eram renovados uma ou duas vezes por semana, o que garantia a regularidade do 

produto. 

  No Brasil, as primeiras atualidades teriam sido realizadas pelas mãos de Antônio Leal, 

por volta de 1903, na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, os fatos da vida social, política, 

esportiva e popular não são separarados mais da tela. Até 1905, as atualidades locais, os 

documentários sobre fatos ligados diretamente aos habitantes das cidades em que eram 

exibidos tais filmes, formavam a maior parte da produção nacional. Jean Claude Bernardet 

(1979) encara o cinejornalismo como o cinema que melhor refletia a realidade 

cinematográfica brasileira da época.  

 
 

Naturais e cinejornais abordam assuntos locais, o futebol, o carnaval, as 
quermesses, a melhoria das rodovias, as inaugurações, as vantagens de alguma 
fazenda ou de alguma fábrica quando os donos querem valorizar seu nome, uma 
figura política, alguns acontecimentos políticos (...) sempre apresentados do ponto 
de vista de quem fica no poder (senão a política ou o Estado Maior não autoriza a 
exibição). (BERNARDET, 1979, p.  24). 
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O primeiro noticiário de publicação periódica foi o Pathé Journal, criado por Charles 

Pathé em 1908. A edição brasileira chegou dois anos mais tarde, com as filmagens de Alberto 

Botelho sobre os principais acontecimentos do Rio de Janeiro, num momento em que, na 

“cidade maravilhosa”, eram realizados cerca de 200 filmes por ano. A população e a imprensa 

respaldavam os cinejornais. A filmagem na rua e os assuntos com real proximidade, como 

partidas de futebol, visitas de autoridades e inaugurações, atraíam os espectadores ao cinema, 

mas, ao mesmo tempo, originavam algumas críticas dos intelectuais. Aberto Cavalcanti 

(1953) critica os produtores dizendo que “o desenvolvimento desse gênero foi excessivamente 

lento e os arquivos dos jornais cinematográficos mostram uma falta de imaginação 

desesperante. São bem poucos os acontecimentos registrados pela câmera que não fazem parte 

de uma enervante rotina.” (CAVALCANTI, 1953, p. 26).  

Em contra-partida às críticas, sob um viés mercadológico/financeiro, José Inácio de 

Melo Souza contextualiza que 

 
 

O custo de uma produção sobre um desastre, o afundamento da barca Sétima na 
Baía da Guanabara, por exemplo, ficaria por volta de 250 a 300 mil-réis, 
interessando diretamente de trezentas a quatrocentas famílias envolvidas no 
acidente, ou seja, cerca de 2 mil pessoas (rendendo por volta de dez vezes o custo 
inicial). (SOUZA, 2004, p. 237) 

 
 

A maioria dessas produções tem vida curta, salvando apenas raras exceções - como é o 

caso do Rossi Atualidades que mantém suas atividades, em São Paulo, durante dez anos (1921 

a 1931), e da nossa Carriço Film, estabelecendo um diferencial de quase três décadas de 

produção perene (1933 a 1956). Márcio da Rocha Galdino dá conta de inúmeras e efêmeras 

tentativas de cinejornalismo mal sucedidas em Minas Gerais: 

 
 

Enumeremos Masotti Atualidade, de que só circularam dois números em 1926, 
interrompido com a morte do criador. No ano seguinte, 1927, a Cine Revista 

Mineira de Bonfioli que não passou do primeiro número. Temos ainda o registro de 
um Cine Jornal Mineiro de 1931, e que também não passou do primeiro número. 
Aristides Junqueira entre 1935/6 publicou pelo menos onze edições do Cine 

Cruzeiro do Sul, de circulação nacional. Na década de 40 temos Notícias de Minas, 
1948 de que circularam 14 números; Atualidades Mineiras, 1949 e Inconfidência 

Jornal 1944, de José Silva. (GALDINO, 1983, p. 25 e 26) 
 
 

De forma pioneira, Gilberto Rossi (do Rossi Atualidades) primeiramente busca fazer 

com que a atividade de cinegrafista seja reconhecida pelo Estado. Só depois, ele vai se 
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estabelecer enquanto produtor de cinema.  Filmava tudo o que pudesse ser interessante. De 

fazendas e fábricas a pequenos acontecimentos locais. Sua técnica era um tanto ousada sob o 

ponto de vista financeiro: ele preparava primeiro os filmes e depois ia oferecê- los aos 

interessados.   

O cinegrafista decide então procurar Washington Luís a fim de explicar- lhe sua 

atividade profissional, a utilidade dessa prática para o Governo e, ao mesmo tempo, como é 

de praxe no Brasil, pedir um emprego ao político. Após conseguir o reconhecimento da 

profissão de cinegrafista pelo governo paulista, Rossi passa a filmar para Washington Luís. Já 

como cinegrafista oficial do governo de São Paulo, ele inicia o Rossi Atualidades, com um 

conteúdo composto de quadros dos feitos realizados pelo governo de Washington Luís. 

 
 

Sua idéia inicial, quando fora procurar Washington Luís, não era conseguir 
subvenção para um jornal; o que Rossi pretendia era fazer documentários que 
pudessem servir de propaganda do Brasil no estrangeiro, filmar cataratas, florestas 
virgens, praias e outras belezas naturais. Em vez disso, filmava estradas e 
inaugurações. Mas ficou satisfeito com o jornal. Recebia um conto de réis por mês, 
e podia ainda ganhar mais dinheiro com outras filmagens que lhe encomendassem. 
Quando conseguia fazer uma reportagem tivesse algum interesse internacional, 
vendia para a Fox Film. Aceitava também encomendas de filmagens no interior e 
em outros estados. (GALVÃO, M. R. Crônica... p. 198-9 apud SIMIS, 1996, p. 84) 

 
 

Dessa forma, o Rossi Atualidades contribui para abrir o caminho de vários outros 

jornais e documentários de cavação também fora de São Paulo. Gilberto Rossi soube 

combinar bem a subvenção do governo à distribuição garantida.  

 
 

Rossi era rápido e pontual, exibindo no mesmo dia, no Cine República, os filmes 
rodados à tarde. Além disso, almejando um jornal atraente, não media esforços para 
filmar a notícia da atualidade, sem se ater à propaganda para Washington Luís 
composta por cenas de estradas de rodagem construídas ou a serem inauguradas. 
(GALVÃO, M. R. Crônica... op. Cit, p. 42, 203-4, 243, 245 apud SIMIS, 1996, p. 
84) 

 
 

Aos poucos, as atualidades foram oficializadas, passando a ser utilizadas como 

propaganda política. Nesse mesmo período, muitos cinejornais não gozavam da simpatia da 

crítica e eram alvos de constantes vaias dos espectadores. Estamos falando de uma 

cinematografia que Bernardet chama de “Câmera do poder”, ou seja, aqueles cinejornais que 

tratavam basicamente da vida doméstica e quase sempre não possuíam nenhum critério de 

elaboração, sendo realizados apenas para atender a injunções de ordem político-demagógica. 

A primeira legislação regulamentando o cinema brasileiro criou um mercado para o produto 
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audiovisual educativo que redundaria também na feitura de jornais para a tela. 

Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas expandiu sua máquina de propaganda e 

aperfeiçoou o controle das informações. Houve então a realização de filmes para difundir uma 

imagem carismática de Vargas, “caracterizando-o como onipresente e onisciente, mas 

também simples e acessível”. (SIMIS, Anita, 1996, p. 46).  Nos cinejornais, Vargas era 

mostrado inaugurando obras, serviços públicos, excursionando por vários estados e 

discursando em datas comemorativas. Vale pontuar que, em muitos desses filmes, o 

presidente poderia ser visto em mais de um local, como se ele conhecesse a realidade de todos 

os habitantes das diversas regiões do país. 

Em 1938, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural sofreu uma 

reorganização e passou a ser denominado de Departamento Nacional de Propaganda. O novo 

órgão então deu início à produção do Cinejornal Brasileiro, estabelecendo uma acirrada 

disputa com os produtores privados. 

 
 

O Cinejornal Brasileiro era subvencionado pelo governo federal e prescindia dos 
recursos de bilheteria, concorrendo deslealmente com os estúdios privados, que 
tinham o aluguel de filmes de curta-metragem como sua fonte de sustentação. (...) 
Com a criação do Cinejornal Brasileiro, o Estado Novo frustra as expectativas da 
grande parte dos cineastas e produtores nacionais, crentes de que a instituição de 
um regime autoritário nos moldes do fascismo italiano ou do nazismo traria lucros 
imediatos para o cinema brasileiro por meio da propaganda. (ALMEIDA, 1999, p. 
96) 

 
 

No período do Estado Novo (1937-1945), o DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda) e os DEIPs (Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda) dominaram a 

produção de jornais cinematográficos, eliminando os concorrentes e fazendo desaparecer a 

maioria das produtoras independentes. A propaganda governamental se tornou a base de 

sustentação dos filmes documentais. Entre os exemplos desses institucionais realizados pelo 

Governo temos o DEIP documentário (entre 1942 a 1946); o DEIP Jornal (1941 a 1945); o 

DEIP Jornal Suplemento (1944 e 1945) e o Jornal Cinematográfico (1945 a 1946).1 

Vale lembrar que, com a ascensão da TV no Brasil, a partir de 1950, a demanda dos 

cinejornais caiu muito, levando-os praticamente à extinção.  

  
 
 

                                                 
1 ALTAFINI, Thiago. “cinema documentário brasile iro:Evolução histórica da linguagem”. 1999. Disponível em 
<http://bocc.ubi.pt/pag/Altafini-thiago-Cinema-Documentario-Brasileiro.html>. Acesso em 20.07.2005 
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1.3 AS ORIGENS DA MANCHESTER MINEIRA 

 
 

A ocupação da Zona da Mata Mineira do Leste aconteceu de forma tardia e diferente 

do território das Minas. O principal motivo dessa demora deveu-se ao temor da população 

branca em relação aos indígenas bravios, das tribos dos Coroados e Puris, que ocupavam a 

área. Mônica Ribeiro de Oliveira (1991, p. 43) sugere que outro motivo do atraso teria sido a 

política do governo português para evitar o contrabando de ouro, centralizando o transporte 

no Caminho Velho. Somente em 1805, após o esgotamento das jazidas, o Império decide 

começar a distribuição de sesmarias na região às pessoas de origem nobre e, em 

conseqüência, ocorre também o início da colonização do Leste da Zona da Mata Mineira, que 

já apresentava um processo cultural e econômico bem diferente daquele encontrado nas 

cidades do ciclo da mineração.  

A fragmentação interna de Minas Gerais era uma preocupação constante das elites 

mineiras.  Na época, o estado era composto por várias regiões isoladas e diferentes entre si, 

sem qualquer centro urbano que as liderasse. Aqui, Christina Musse (2006) expõe uma 

distinção entre “mineiridade” e “juizforaneidade”. A mineiridade representaria um elo de 

identidade cultural ou ainda um cordão umbilical entre pessoas. “Seria uma criação da elite 

política e econômica para instituir vínculos com o objetivo explícito de ordenação do espaço 

público e estaria vinculado diretamente à idéia de tradição, enquanto a “juizforaneidade” 

estaria correlacionada à tradução, de margem e de periferia”. (MUSSE, 2006, p. 25).  

A autora alega que, apesar de Juiz de Fora estar geograficamente dentro do estado de 

Minas Gerais, a cidade nunca compartilhou do projeto da mineiridade. Por diversos fatores, os 

“cariocas do brejo” estariam muito mais voltados ao litoral (do Rio de Janeiro) do que ao 

interior do estado mineiro. Albino Esteves (1915, p. 15) informa que, em 1701, o sertanista e 

Guarda Mór Garcia Rodrigues Paes teria iniciado uma picada que partiria da Borda do 

Campo, passaria por Juiz de Fora e outras pequenas cidades mineiras, até chegar no Rio de 

Janeiro. Pouco depois, essa trilha ficou conhecida como Caminho Novo e, às suas margens, a 

Coroa Portuguesa instalou diversos postos oficiais de registro e fiscalização do ouro, que 

ainda era transportado no lombo de mulas. Enquanto as antigas regiões mineradoras entram 

em declínio e tornam-se áreas de expulsão, o Caminho Novo que leva à Zona da Mata atrai, 

principalmente por causa do desenvolvimento da cafeicultura.  

Naquele momento histórico, a Zona da Mata Mineira é controlada pelo governo do 

Rio de Janeiro, que faz inúmeras doações de sesmarias a funcionários imediatos, como o 
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secretário José Antônio, recebedor da região que, anos depois, virá a ser Juiz de Fora. 

Contudo, José Antônio decide não tomar posse. Prefere vendê- la a Bustamante e Sá – um 

aposentado da carreira juríd ica, que iria ficar mais conhecido como o juiz vindo de fora e, na 

contração, juiz de fora.2 Bustamante e Sá teria vivido com sua família nessa sesmaria em um 

casarão da então denominada Fazenda Velha 3. Apesar da atuação desse personagem na 

história local ainda ser polêmica, a versão mais aceita pela historiografia do município seria 

de que o magistrado da Coroa Portuguesa teria se hospedado na fazenda da região, ao redor da 

qual foram originados os primeiros povoados agrícolas com algumas vendas e, ali, 

começaram a comparecer moradores de outros pequenos lugarejos no intuito de fazer suas 

compras ou simplesmente atraídos por algum tipo de vínculo sócio-cultural que começava a 

ser estabelecido. 

 
 

Entre os povoados que aí se desenvolveram, o primeiro de que se tem notícia é o 
povoado do Morro da Boiada, dedicado à proteção de Santo Antônio de Pádua. Juiz 
de Fora chamou-se, originalmente, Santo Antônio do Morro da Boiada do 
Paraibuna. E, por contração, ficou conhecida como o Arraial de Santo Antônio do 
Paraibuna. Outros povoados eram o povoado do Alto dos Passos, o povoado do 
Tapera e, o mais forte deles, o povoado que se formou em torno da Fazenda Velha 
de Bustamante e Sá, um Juiz de Fora aposentado. (BOTTI, 1994, p. 19 apud 
MUSSE, 2006, p. 48) 

 
 
 No Álbum do município de Juiz de Fora, Albino Esteves nos mostra uma das 

primeiras descrições publicadas sobre a fazenda de Juiz de Fora: 

 
 

A uma legoa e três quartos do Marmello, encontra-se a pousada de Juiz de Fora, 
nome que, sem dúvida provém do cargo que occupava seu primeiro proprietário. 
Da venda de Juiz de Fora tem-se deante dos olhos encantadora paizagem. 
Essa venda é construída na extremidade de um grande pasto, cercado de collinas 
por todos os lados. O Paraybuna corre junto ao caminho, há um pequeno corrego 
que nelle se lança, depois de atravessar a estrada e, sobre o córrego, uma ponte 
construída de madeira, de effeito muito pitoresco: junto della, uma cruz. 
Mais longe vê-se uma capella abandonada e as ruínas de um engenho de asucar. 
Junto da venda um grande rancho, e bem perto um paiol para milho (SAINT-
HILAIRE apud ESTEVES, 1915, p. 46) 

  
 

Constatamos que muitas dúvidas e mistérios ainda pairam no ar a respeito da origem 

do personagem que viria, mais tarde, emprestar seu cargo para batizar o município. Numa 

                                                 
2 O cargo jurídico de Juiz de Fora foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses e espanhóis. 
Entretanto, nas antigas Alexandrias esse cargo já era utilizado no intuito de que, esse representante regional da 
lei e da justiça, morando fora da comunidade, conseguiria julgar com maior isenção as pessoas. 
3 O casarão da  fazenda Velha foi demolido, sob protestos, nos anos quarenta. 
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publicação recente (e sem identificação de autor) do boletim Contato, do Movimento Familiar 

Cristão, observamos a denúncia de algumas ambigüidades a respeito deste profissional do 

Direito. 

 
 

O juiz de fora Luiz Forte Bustamante e Sá se metera em trambiques durante a 
invasão francesa no Rio de Janeiro (1711). Apurado tudo pelo Tribunal de Alçada 
foi ele degredado para Mazagão, na África. Contudo o dito Bustamante subornou o 
carcereiro e ambos fugiram para a Província de Minas Gerais, onde o primeiro 
adquiriu fazendas. Pode-se concluir que o juiz desonesto, ao adquirir aqui terras do 
tal João de Oliveira, já estava de caso pensado. Tudo nos leva a crer que o 
Meritíssimo Bustamante realmente não presidiu tribunais em nossa cidade porque 
assim que fora nomeado...já havia se metido em encrencas bravas (2000, p.7 apud 
MUSSE, C. 2006, p. 52) 

 
 
1.3.1 A CIDADE DE CARRIÇO ANTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

 
 
 Por volta de 1817, o entorno do que viria a ser Juiz de Fora começava a ganhar novas 

características com a introdução da cultura do café. As “roças” de agricultura para 

subsistência vão, aos poucos, dando lugar às grandes lavouras. A produção de café utilizava 

poucas técnicas e, quando os solos se desgastavam, novas matas eram derrubadas para se 

expandir a produção. Com o crescimento da cafeicultura ao redor do Santo Antônio do 

Paraibuna, a vila acaba se transformando num tipo de núcleo urbano da região, onde as 

pessoas encontravam dos variados gêneros para sua subsistência a opções de diversão e lazer. 

Christina Musse (2006) coloca a abertura da estrada do Paraibuna, ligando Ouro Preto à 

capital do Império como outro fator de relevância para o desenvolvimento da cidade.  

A autora relata que, em primeiro de outubro de 1828, foi criado o distrito de Santo 

Antônio do Juiz de Fora, pertencente ao município de Barbacena (MG), mas dependente 

religiosamente da freguesia de Simão Pereira (MG). Em 31 de maio de 1850 ocorre a 

emancipação definitiva do distrito, que passa à categoria de vila. Mas, por um erro de 

impressão, a localidade acaba sendo chamada de Vila de Santo Antônio do Paraibuna, ao 

invés de Vila de Santo Antônio de Juiz de Fora. Somente em 1865, por sugestão do barão São 

Marcelino, da família Tostes, a vila voltaria ao nome original de Juiz de Fora. 

Com a chegada do engenheiro militar alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld, 

o povoado muda sua fisionomia e vai se concentrar num núcleo urbano em torno da estrada 

hoje conhecida como Avenida Barão do Rio Branco – a maior e principal via da cidade. A 

partir daí, Juiz de Fora passa a atrair grandes investimentos da burguesia emergente, como, 

por exemplo, acontece com Mariano Procópio Ferreira Lage, que ganha uma concessão 
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imperial para construir e explorar os serviços de uma nova estrada que viria a facilitar a 

comunicação e o transporte entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, além de contribuir para o 

escoamento do café e servir como importante entreposto comercial de diversos produtos.  

 
 

A história de Juiz de Fora é ligada à história de estradas. A Estrada União Indústria 
foi a primeira estrada com características modernas construída no Brasil e 
significou para Juiz de Fora o início de uma nova etapa no seu desenvolvimento. 
De pequeno povoado, Juiz de Fora tornar-se-á a cidade mais importante da 
Província. Trouxe também modificações importantes na própria mentalidade da 
época, com seu dinamismo e sentido de modernidade. Representou uma era que se 
iniciava, contrastando com um mundo que agonizava, o das lentas tropas de muares 
(CASTRO, N. 1987, p. 63) 

 
 
 Pela iniciativa de Mariano Procópio, os primeiros imigrantes que vieram para Juiz de 

Fora teriam chegado ao município no ano de 1856. O grupo de 150 pessoas era formado por 

operários, técnicos e engenheiros cuja missão era construir a estrada União Indústria. Em 

1858, um grupo bem maior, com 1165 alemães (o que correspondia a quase 20% de toda a 

população do município), chega com o intuito de formar uma colônia para o abastecimento 

agrícola da cidade. O café era o principal produto de cultivo no município. Ainda assim, 

existia a produção de cana-de-açúcar, fumo, algodão, milho, feijão e arroz. Esses imigrantes 

da colônia de abastecimento foram instalados em uma grande área, que corresponde, hoje, aos 

bairros de São Pedro, Borboleta, Mariano Procópio e Democrata. 

A estrada União Indústria, a primeira estrada carroçável do país, foi inaugurada em 23 

de junho de 1861. Nela, já era possível ir de Juiz de Fora à Petrópolis num único dia de 

cavalgada, ao invés dos três gastos anteriormente. Mesmo assim, a estrada apresentou alguns 

contra-tempos para Mariano Procópio. 

 
 

A situação financeira da União Indústria se tornou difícil alguns anos depois da 
inauguração da estrada em 1861. Logo, Mariano Procópio solicitou ao governo 
imperial a revisão do contrato feito quando da criação da companhia. A comissão 
responsável pela análise do mesmo transferiu para o Estado a propriedade da 
estrada e definiu certas obrigações sob o encargo da companhia, como a 
continuação da direção da colônia de D. Pedro II sem qualquer auxílio 
governamental, bem como a criação e manutenção de uma Escola Agrícola. 
(OLIVEIRA, M., 1991, p. 65). 

 
 
 No caso da colônia de abastecimento agrícola, a situação também não era muito 

diferente. A falta de incentivo e mercado faz com que os colonos deixem a terra de lado. 

Dessa forma, os imigrantes empregados na estrada e no cultivo do solo têm que se deslocar 
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para outras áreas de produção, como as pequenas fábricas têxteis ou ainda desenvolver seus 

próprios negócios, como sapatarias, marcenarias e fábricas de cerveja. 

 Em 1875, Juiz de Fora já era considerada uma das mais prósperas cidades da região, 

tendo em vista a sua grande produção cafeeira. No mesmo ano, chega a Juiz de Fora a ferrovia 

D. Pedro II, que posteriormente viria a ser chamada de Estrada de Ferro Central do Brasil. A 

ferrovia reforça a importância local como entreposto comercial e de imigrantes. Visando atrair 

mais pessoas para a cidade e substituir a mão-de-obra escrava 4, cafeicultores e empresários 

industriais formaram a Sociedade Promotora da Imigração. Logo depois, com o aumento da 

movimentação de estrangeiros, instala-se na cidade a Hospedaria Horta Barbosa, mais 

conhecida como Hospedaria de Imigrantes. Nela, no período entre 1894 e 1901, são abrigados 

mais de 52 mil imigrantes e alguns problemas estruturais. 

 
 

As condições de higiene eram ruins somadas à sobrecarga de pessoas em 
determinadas épocas. Estas condições conduziram à propagação de doenças como o 
sarampo e a varíola, por exemplo, que atacou a hospedaria em janeiro de 89. (...) 
Foi feito um cordão sanitário, evitando o contato do bairro onde estava a hospedaria 
com o resto da cidade. A doença assumiu proporções de uma epidemia, fazendo 
com que fosse suspensa a entrada de mais imigrantes (OLIVEIRA, M., 1991, p. 
102). 

 
 

Devido à baixa remuneração, ao despreparo e à violência dos fazendeiros, poucos 

imigrantes permanecem em Minas Gerais. Aqueles que ficam ainda preferem ir para a cidade 

trabalhar como operários, comerciantes ou na área de serviços. Em Juiz de Fora, foram 

grandes as contribuições dos imigrantes alemães, italianos, sírios e libaneses. Wilson Cid 

(1987) acredita que a identidade industrial que mudaria o perfil de Juiz de Fora era um 

exemplo da iniciativa privada e teria ocorrido graças a certos fatores: 

 
 

I – uma estrada – a União Indústria – que não era apenas a maior do País, mas uma 
das melhores do mundo, permitindo o escoamento, a conquista de mercados e a 
atração de riquezas, levando-nos a desempenhar o papel de movimentadíssimo 
empório, destinado a atender não apenas à província e ao Estado, mas também a 
outras regiões cujos interesses econômicos aqui aportavam, 
II – a estrutura social com experiência européia que saltou da “União e Indústria”, 
quando a empresa de Mariano Procópio já periclitava, para as primeiras empresas 
mecânicas e de bebidas, 
III – a capacidade amplíssima do agir e do fazer, sem o intervencionismo do 
Estado, ao lado de uma confiança em normas e instrumentos econômicos 
inalterados. Oferecia -se garantia ao investimento, 
IV – a existência de uma elite empreendedora, que veio do café (CID, 1897, p. 73). 

                                                 
4 Em 1883 Juiz de Fora possuía a maior população escrava da Província de Minas Gerais, chegando a 21.808 
pessoas nessa condição. 
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Além desses fatores, a chegada dos telégrafos (1870), do telefone urbano (1883) e dos 

Correios (1885) facilitam os serviços de comunicação e reforçam o desenvolvimento 

industrial. Juiz de Fora atrai também a população rural circunvizinha em busca de novas 

condições de vida: uma mão-de-obra barata e desqualificada. 

   
 
1.3.2 AS FÁBRICAS E OS OPERÁRIOS 

 
 

Um personagem fundamental neste momento de industrialização de Juiz de Fora é 

Bernardo Mascarenhas. Nascido em 1846, na cidade de Diamantina, ele logo percebe uma 

demanda de produtos têxteis em Minas Gerais e começa a trabalhar como fabricante deste 

tipo de material, juntamente com seus dois irmãos na cidade de Cedro. Em 1874, numa 

viagem pela Europa e Estados Unidos para estudos e compras de novos equipamentos, 

Bernardo Mascarenhas vai buscar na eletricidade um novo e forte componente para agilizar o 

trabalho de sua fábrica. 

Depois da morte do pai, Mascarenhas separa a sociedade com os irmãos, vai para Juiz 

de Fora e monta a Fiação e Tecelagem Mascarenhas. A partir daí, o desejo de iluminar a 

cidade com eletricidade se torna uma grande determinação para ele. Nesse período, Juiz de 

Fora já possuía cerca de dez estabelecimentos industriais e quase cem oficinas de artesanato e 

manufatura. (OLIVEIRA, A., 1987, p.83-85). Ele funda então a Companhia Mineira de 

Eletricidade, cujo objetivo era produzir energia através das águas do rio Paraibuna. Porém, o 

projeto de iluminação idealizado por Bernardo Mascarenhas é acusado pela imprensa de 

oferecer risco à população. Mesmo assim, às 21 horas do dia 22 de agosto de 1889, Juiz de 

Fora vive sua primeira experiência com iluminação pública. Começava o funcionamento da 

Primeira Usina Hidrelétrica da América Latina. 

 
 

A cidade virou uma festa. Foguetes, banda de música, a população nas ruas saudava 
o evento. Pela primeira vez a parte sul do continente visualizava as luzes de 
energia, captada pela força de um rio. Em passeata festiva, a multidão extasiada 
dirigiu-se à Tecelagem Mascarenhas onde o Sr. Fonseca Hermes saúda 
enfaticamente Bernardo Mascarenhas pelo sucesso da experiência (BOTTI, 1994, p. 
41 apud MUSSE, C., 2006, p. 66) 

 
 
 O sucesso da energia elétrica foi tamanho que Mascarenhas expandiu o fornecimento 

de energia e, em 1896, já atendia também a outras indústrias instaladas no município e ainda 
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era chamariz de novas fábricas para a cidade. Juiz de Fora alcança posição de destaque no 

cenário nacional e começa a ser conhecida como Manchester Mineira. Em 1907, já se 

contabilizava 28.553 habitantes e, em 1915, 70 fábricas. (ESTEVES, Albino apud 

SIRIMARCO, Martha, 2005, p. 31). O Censo de 1920 destaca que, naquele ano, o município 

possuía uma população de 118.166 pessoas. Desse total, 51.392 residiam na parte urbana, 

sendo 8.353 operários, na sua grande maioria, estrangeiros (6.062).  

A utilização da energia elétrica e a rápida modernização não eram vistas de bons olhos 

por toda a comunidade. O clero juizforano, na pessoa do Bispo Dom Viçoso, condenava a luz 

e a industrialização, analisando esse processo como ameaça à fé. Os pioneiros não se 

renderam à condenação clerical. A industrialização de Juiz de Fora foi estruturada em dois 

momentos diferenciados. No primeiro deles, últimas décadas do século XIX, havia o 

predomínio de pequenas fábricas de baixa produção. Já a partir do século XX, houve a criação 

das grandes e médias indústrias locais com formato de produção em série, maior número de 

operários empregados e uso de sofisticada tecnologia importada.   

Nos anos vinte, Juiz de Fora era considerada o maior centro industrial do estado, cuja 

concentração principal se dava no setor têxtil. “Em 1908, por exemplo, a fiação e tecelagem 

concentravam 61,92% da mão de obra local e 59,30% do capital ali investido, com uma 

produção de 4.950.000 metros de tecido de algodão, 7.920.000 metros de tecidos de juta e 

76.000 dúzias de meias”. (PAULA, M., 1976, p. 66 apud MUSSE, 2006, p. 85).  

A questão do trabalho excessivo foi retratada por Paulino de Oliveira. Ele revela que, 

em 1912, André Bechtlufft, Antônio Notaroberto e José Biteti escrevem um memorial em 

nome do operariado da cidade e o encaminham à Câmara de Vereadores pedindo a 

regulamentação das horas de trabalho. Os trabalhadores obtiveram, no dia 19 de agosto, a 

seguinte decisão como resposta: 

 
 

Não conceder as oito horas de trabalho. Que os senhores operários se dirijam ao 
poder competente, pedindo o decreto de uma lei que determine as oito horas de 
trabalho no Brasil. Que os operários que se acham descontentes se entendam 
individualmente com cada um dos respectivos patrões, pois só no contato do patrão 
com o operário, e nunca entre patrão e a classe, repousa a ordem industrial. Em 
relação ao trabalho de menores nas fábricas, achamos razoável a questão, mas só à 
higiene compete tomar resoluções. (OLIVEIRA, P., 1966, p. 208) 

 
  

Em protesto à recusa da redução da jornada de trabalho para oito horas/dia, o 

operariado da cidade entra em greve em 16 de agosto de 1912. O movimento é duramente 

reprimido pela polícia, que fuzila o viajante comercial Juvenal Guimarães e fere várias 
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pessoas. Somente em 1920, o operariado juizforano consegue a regularização da carga diária 

de trabalho em oito horas. 

Maria Carlota de Souza Paula (1976) argumenta que, no início do século XX, a 

economia mineira estava muito direcionada ao mercado externo. Era preciso então efetivar 

uma mudança da capital, sediada na cidade de Ouro Preto a fim de se promover a integração 

da província. Vale ressaltar que o planejamento e a inauguração de Belo Horizonte, em 12 

dez. 1897, como a nova capital mineira, teve como objetivo principal a mudança no curso dos 

investimentos públicos e privados do estado, além de cooptar os recursos humanos. 

 
 

Juiz de Fora esteve nas cogitações como um dos possíveis locais para se implantar 
a nova capital. Entretanto, foi recusada por não apresentar condições de se tornar 
um centro verdadeiro. Sua localização dificultava a comunicação com grande parte 
do Estado e seus fortes vínculos com o Rio de Janeiro desviaram os interesses 
locais para este centro. (...) As vias, que a certa altura confluíam, se destinavam a 
carrear o produto de exportação para o porto, levando para fora do estado quase 
toda a força de dinamização que poderiam promover. (PAULA, M., 1976, p. 78) 

 
 

Depois da transferência da capital mineira, ainda se registra um aumento significativo 

no número de pequenas indústrias em Juiz de Fora, que salta de 255 para 491 unidades. Mas, 

logo depois, a cidade entra num processo de desaceleração da economia impulsionado por 

diversos fatores, como o deslocamento do eixo econômico do Rio de Janeiro para São Paulo, 

devido ao desenvolvimento da lavoura cafeeira nesse estado, através da política do café com 

leite, e a transferência de recursos financeiros de fazendeiros e empresários da cidade para o 

Rio de Janeiro como capital federal.  

Em nível local os problemas também eram muitos: deficiências no abastecimento de 

água, comunicações, transporte e esgotamento da energia elétrica, sem falar na estrutura 

familiar, típica da indústria têxtil. Tal estrutura teria contribuído para um certo 

“esclerosamento das empresas”, que não se adaptaram aos novos tempos. O controle familiar 

acontecia de forma bastante tradicional e hereditária, criando um empreguismo que afetou 

diretamente a racionalidade administrativa. A nova geração da antiga oligarquia rural sai da 

região e, no final dos anos 30, a produção industrial em Juiz de Fora começa a cair e atinge 

seus maiores índices de queda nos anos 40, reduzindo o número de 531 fábricas, em 1939, 

para 399, em 1940.  
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1.3.3 O LAZER E O ENTRETENIMENTO 

 
 
 Na análise do jornalista Wilson Cid (1987) a respeito dos imigrantes vindos para Juiz 

de Fora e seu estilo de vida na Manchester Mineira, encontramos uma contraposição entre 

lazer e trabalho, onde este último é predominante. 

 
 

A experiência européia aliou-se também a uma estrutura familiar introspectiva; 
muito fechada, até mesmo para responder a uma tradição religiosa de confissão 
luterana que esses estrangeiros trouxeram. Sem afeição a lazer, despreocupados 
com a ostentação, intimistas, mais preocupados em guardar o dinheiro que 
ganhavam, como segurança de seu grupo, tão distantes das origens, os prussianos 
pioneiros nada mais tinham a fazer além de reinvestir em suas indústrias. O 
trabalho, quase uma religião, era a fonte de prazer. Além disso, eram evidentes o 
esforço para a colaboração grupal da colônia e a tendência de vincular o dinheiro a 
empreendimentos comuns. O grande número das indústrias mecânicas e, depois, da 
indústria cervejeira, pode explicar um pouco essa preocupação com o estar junto. 
(CID, 1987, p. 73) 

 
 
 Mesmo apresentando grandes diferenças em relação às formas tradicionais da cultura 

mineira, no início do século XX, Juiz de Fora já era considerada um forte centro de produção 

artística e cultural.    

 
 

Como cidade do século XIX, Juiz de Fora não participa da cultura colonial mineira. 
A proximidade e o maior intercâmbio econômico e cultural com o Rio de Janeiro, 
assim como a luta política contra o predomínio da zona de mineração, provocam na 
cidade um maior cosmopolitismo, uma abertura mais  acentuada se a compararmos 
com o antigo centro do ouro. Até a década de 20, Juiz de Fora é apontada como o 
centro cultural do Estado, seja pelo seu número de jornais e teatros, seja pela 
expressão de suas escolas e instituições culturais (CHRISTO, 1994, p. 1) 

 
 

Nesse momento histórico, os jornais, as escolas e todas as instituições culturais 

assumem as funções de formar trabalhadores e de instigar o desejo de civilização na opinião 

pública. Maraliz Christo (1994) aponta que o anti-barroquismo influenciou na singularidade 

de Juiz de Fora.  

 
 

Enquanto as cidades barrocas se formam e se guiam pelos sinos das igrejas, a 
população de Juiz de Fora teve sua vida normatizada pelos apitos das fábricas de 
estilo neo-clássico e o bater  dos tamancos de seus operários de ambos os sexos e 
diversas nacionalidades”. (CHRISTO, 1994, p. 10).  
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Teria sido o intercâmbio com o Rio de Janeiro um dos principais influenciadores no 

ato de civilizar-se que se apoderou da população juizforana. A atenção da intelectualidade 

local mirava-se para o mar. O que lá acontecia tinha repercussão garantida também no 

município.  

 
 

As festas barrocas aqui são esquecidas. Enquanto os trabalhadores iam aos circos 
de cavalinhos, cervejarias e piqueniques do 1º de maio, a elite se divertia nos 
teatros e saraus, em visitas às fazendas, ‘jogando florete (...) caçando macuco, de 
paletó e boné de veludo, (...) atirando aos pratos, aos pombos’ ou em viagens 
freqüentes ao Rio de Janeiro – onde muito se podia. (...) A exemplo da Belle-
Époque carioca, o teatro, a par de todo seu potencial crítico, era usado como lugar 
privilegiado de culto da aparência exterior e visto como indicador de civilização da 
“Europa dos pobres”. (CHRISTRO, 1994, p. 14). 

 
 

A própria arquitetura da época é reflexo da prosperidade cultural do município. No 

final do século XIX, verificamos um ecletismo nas construções, com diferentes manifestações 

do passado, como o uso dos estilos gótico e grego. Já nas primeiras décadas do século XX, 

temos a introdução do Art Nouveau e do Art Deco. Este primeiro, muito fácil de ser 

reconhecido, graças à decoração de fachadas com predominância de linhas curvas, imitando 

fitas e flores – o que demonstra tanto a habilidade dos trabalhadores da construção civil 

daquele período, quanto a riqueza dos moradores. Já o estilo Art Deco busca uma maior 

racionalidade, reduzindo a decoração das fachadas e utilizando formas mais retas ou 

geométricas. Ao invés da pintura, passa a ser utilizado o revestimento de pó de pedra em tons 

cinza ou ferrugem. Sylvio Romero5 chega a designar a cidade de “Europa dos pobres”,  

 
 

querendo significar n’este dito que às doçuras do clima, como o das melhores 
paragens do velho mundo, allia a cultura e o bem estar que podem ser desfructados 
pelos que não trazem as algibeiras recheadas para os gosos dos faustos das grandes 
e tumultuosas capitães do além-mar. (...) quanto aos atores, vê-se que a serrana das 
margens do Parahybuna nada tem a invejar ao Recife, a Bahia, a Belém do Pará e 
até a São Paulo e ao Rio de Janeiro, porque tem sido visitada por grande número 
das maiores celebridades do proscenio que hão pisado terras brasileiras. (O Pharol, 
7 julho de 1911, p. 1 apud MUSSE, 2006, p. 73) 

  
 
No relato de Paulino Oliveira (1966), o primeiro teatro amador local surge em 1857, 

por intermédio do Barão de Bertioga, ainda numa construção precária. Em 1867, começam as 

obras do Teatro Perseverança, que fica pronto apenas anos depois. A partir de 1870, o leitor 

juizforano já pode contar com o primeiro diário da cidade: O Imparcial. Um ano depois, 
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começa a circular O Pharol, possivelmente o mais importante daquele período. A publicação 

deste último informativo continua, de forma perene, até 1939. Até mesmo o empresário 

Pascoal Segreto investiu no setor cultural de Juiz de Fora. Em 1905, ele teria arrendado, por 

cinco anos, o Teatro Juiz de Fora, de Alfredo Ferreira Lage.  

O italiano Pascoal Segreto chegou ao Brasil ainda adolescente. Sem capital financeiro, 

nem grandes qualificações intelectuais, tornou-se vendedor ambulante de bilhete de loteria, de 

jornais, até comprar suas próprias bancas. O pioneirismo desse personagem de nosso cinema 

poderia tê- lo transformado no maior exibidor do Rio de Janeiro. Entretanto, o seu interesse 

estava mais voltado para o teatro, o café-concerto ou as lutas romanas. Com uma vida 

bastante atribulada, o espírito aventureiro e empreendedor logo o fizeram entrar em negócios 

ilícitos, como o jogo do bicho. Tais contravenções renderam aos Segreto algumas passagens 

pela Casa de Detenção do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 13 para Pascoal e outras nove para 

seu irmão Caetano. Depois da morte de Caetano, em 1908, Pascoal começa a explorar filmes 

eróticos ou abertamente pornográficos.   

Oliveira nos relata que, nas primeiras décadas do século passado, os moradores de Juiz 

de Fora se divertiam com touradas, cavalhadas, circos e ringues de patinação. Um dos pontos 

de encontro da alta sociedade juizforana eram os saraus para recitação de poesias. Christina 

Musse (2005) alega que essa euforia civilizatória não era compartilhada entre a grande massa 

trabalhadora. Já no final do século XIX, 44,8% dos habitantes de Juiz de Fora ainda não 

sabiam ler. Como em outras regiões do Brasil, as condições de vida do proletário de Juiz de 

Fora não eram boas. Carestia, péssimas condições de moradia e salários insuficientes eram os 

principais problemas enfrentados pelos operários juizforanos. Além disso, as crianças de 

famílias pobres eram obrigadas a deixar as brincadeiras de lado e começar a trabalhar muito 

cedo para ajudar nas despesas da casa. 

 
 

Sabemo s que grande parte da força de trabalho das indústrias locais, principalmente 
têxtil, era composta por crianças, inclusive menores de 10 anos, submetidas a 
extensas jornadas de trabalho e mesmo ao trabalho noturno. Há relatos de jornadas 
que se iniciavam às 6 horas e findavam às 22 horas, em casos de serão. As crianças 
estariam nas fábricas submetidas à rígida disciplina fabril, com não raros castigos 
corporais que levaram mesmo à invalidez ou morte. (CHRISTO, M., 1994, p.121) 

 
 

 Anos depois, com a Revolução de 1930 e o surgimento do populismo no Brasil, essa 

classe menos favorecida economicamente é retrabalhada. No Governo populista de Getúlio 

                                                                                                                                                         
5 No prefácio à obra de ESTEVES, Albino. O theatro em Juiz de Fora, apontamentos. Juiz de Fora: Typ. do 
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Vargas o povo ganha acesso à diversão. Um bom exemplo desta abertura ao lazer para 

operários e estudantes é acompanhada, em juiz de Fora, no Cine Theatro Popular. 

 
 
1.3.4 OS CINEMAS DA ÉPOCA 

 
 

A primeira sessão de cinema realizada em Juiz de Fora (e em Minas Gerais) ocorreu 

no mês de julho de 1897, com uma apresentação, no Teatro Juiz de Fora, do cinematógrafo 

Lumière, trazido pela Empresa Germano Alves da Silva. O jornal O Pharol do dia 24 de jul. 

1897 publica o programa da primeira sessão mineira e destaca o aparelho utilizado como o 

único da América do Sul. 

 
 

Neste maravilhoso aparelho apresentará o senhor H. Picolet quadros do 
comprimento do pano de boca do teatro com o auxílio de luz elétrica, sem a menor 
oscilação. Títulos dos quadros:  
- Os banhistas na figueira da foz 
- Uma partida do jogo do solo 
- Uma Distração do Palácio de Cristal, no Porto 
- Jogos Malabares em Lourenço Marques 
- O Czar em Paris  
- O Patinador grotesco, em Londres 
- Os Lanceiros da Rainha, em Lisboa 
- Batalha de Neve, e Lyon (O Pharol de 24.07.1897 apud SIRIMARCO, 2005, p. 32 
e 33) 

 
 

Em outubro de 1900, a Empresa Leal & Amaral estréia seu cinematógrafo, no Salão 

Paris, situado à rua Halfeld – coração comercial de Juiz de Fora. “O programa apresentava: 

Chegada do comboio a Paris; Um duelo; Brincadeira entre amigos; Mulheres equilibristas; 

Exposição de Paris 1900; Hotel Fantástico”. (SIRIMARCO, 2005, p. 31). Menos de um ano 

depois, era instalado na cidade o Clube Grafos Carnavalescos - formado por pessoas com 

atividades relacionadas à exibição através de animatógrafos e cinematógrafos. 

 A partir de 1909, Juiz de Fora começa a oferecer sessões regulares no Cine Pathé, que 

era localizado ao lado da confeitaria Rio de Janeiro. Seguindo uma cronologia demonstrada 

por Martha Sirimarco (2005), verificamos que, em 1912, já funcionava o Cine Teatro Pharol; 

em 1915 eram inauguradas outras duas salas:  o Cine Halfeld (de Souza & Silva) e o Cinema 

Ideal (de Alfredo Amaral). Na década de 20 surgem mais três cinemas no município: Cine 

Polytheama, Cine Paz e o Cine Central. O primeiro deles havia sido construído todo em 

                                                                                                                                                         
Pharol, 1910, p.11.  
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madeira e com formato de arena. Os dois últimos eram dirigidos a um seleto público formado 

pela burguesia juizforana da época. No Cine Paz, à rua Halfeld, apresentavam-se companhias 

teatrais do Rio de Janeiro. Já o Cine Central, com suas três frisas, camarotes especiais, 

inúmeras pinturas de Angelo Biggi e acústica bem trabalhada, promovia apresentações de 

companhias líricas. Em 1930, o Central já inaugura aparelhos para exibições de filme cantado 

e sincronizado. Sem dúvida, esse não era um espaço de cultura muito frequentado pelo 

operariado do município.  

 
 

Não era só o filme, eram as paqueras, o desfile. Eu me lembro das sessões 
femininas no Central, quando as mulheres pagavam apenas meia-entrada. Elas iam 
com capote, na época de frio. O carro parava na porta do Cinema Central, o 
motorista abria a porta, e era um desfile de elegância absolutamente inigualável.6  

 
  

Com o aumento no número das salas de projeção no município, iniciou-se o processo 

de concorrência e atração de público. Desde a década de 20, os proprietários de cinema foram 

obrigados a usar de muita criatividade para desenvolver formas alternativas de divulgação de 

suas sessões. Um bom exemplo disso pode ser confirmado através do ofício, datado de 

16.ago.1924 e datilografado por Adão Pereira de Araújo, proprietário do Cine-Ideal. No ofício 

ele pede ao presidente da Câmara Municipal a autorização para uma forma de divulgação 

bastante diferente e ousada. 

 
 

A empresa Adão Pereira de Araujo, que explora, nesta cidade, á Avenida Ruy 
Barbosa, em Mariano Procópio a casa de diversões denominada Cine-Ideal: tendo 
resolvido levar a effeito um espetáculo público cujo resultado pecuniario reverterá 
em benefício do SOLDADO MINEIRO vem pedir a V. Excia. a competente licença 
para no dia 20 do corrente, á tarde, fazer explodir nas imediações da referida casa 
de diversões, uma salva de 21 tiros e também alguns fuguetes, espera a dispensa de 
qualquer taxa de imposto a que esteija sujeito o requerente, Attendendo o motivo 
puramente beneficente e patriótico.[SIC]7 

 
 

 Como veremos a seguir, a partir de 1927, com a inauguração do Cine Theatro Popular 

de João Carriço, Juiz de Fora ganha uma grande mudança em seus costumes e tradições 

culturais, até então muito atrelados apenas à elite sócio/econômica. Adotando um dos lemas 

da Revolução Francesa – “do povo para o povo”, Carriço busca promover diversão barata e 

destinada, principalmente, à população que não tinha acesso a esse tipo de lazer. Ao contrário 

                                                 
6 Trecho da fala do jornalista Ivanir Yazbeck (que viveu essa época histórica de Juiz de Fora) em entrevista 
realizada por Cristina Musse no dia 5 out. 2005 in MUSSE, 2006, p. 95. 
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da maioria dos cinemas locais, o público-alvo do Cine Popular vai ser, desde o início, o 

homem simples, o trabalhador fabril.  

O jornalista Ivanir Yazbeck acredita que o cinema em Juiz de Fora representava muito 

mais um veículo influenciador do que uma mera diversão. 

 
Tanto quanto a televisão faz hoje com as cabecinhas menos desavisadas, o cinema 
fazia conosco. O modo de agir, o modo de existir. Depois, os filmes começam a ser 
mais rebeldes, menos musicais e menos históricos. Atores como Marlon Brando... 
Saindo do cinema, nós procurávamos vestir como eles, os mesmos trejeitos, a 
forma de fumar. Geralmente, íamos ao cinema na última sessão. Saíamos às 
22h30min., a cidade estava semi-deserta, os poucos que saiam do cinema pegavam 
o bonde, o carro, e iam ara casa. Ficávamos nós, os jovens subindo e descendo a 
rua Halfeld, vazia, deserta. Conversando sobre o filme, projetando o futuro, 
criticando o presente e era isso.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
7 Veja anexo 1. fonte: Arquivo histórico de Juiz de Fora 
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2 O PERSONAGEM CARRIÇO 

 
 
2.1 NASCE UM ARTISTA - O DESPERTAR PARA O CINEMA 

 
 

João Gonçalves Carriço nasceu em 27 de julho de 1886, na rua dos Artistas – antigo 

Morro da Gratidão e, hoje, Morro da Glória. Seu pai, o imigrante português Manoel 

Gonçalves Carriço, era proprietário de uma empresa de carruagens e, em 1906, associa-se a 

Francisco de Paula Gomes, que era possuidor da concessão do serviço funerário na cidade. 

Juntos, eles montam a empresa Funerária Carriço & Gomes. Já sua mãe, Maria Schelghorn 

Carriço, era descendente de austríacos (egressa da colônia de alemães que havia chegado em 

Juiz de Fora em 1858).  

Desde criança João Carriço gostava de desenhar e encenar peças no seu Teatro de 

Brinquedo. Sua única irmã Elisa, futura freira Inácia, é sua grande parceira. Nos intervalos 

das apresentações ele projetava vistas panorâmicas com lanterna mágica.  

 
 

Ele nasceu artista. Com 10 anos ele já exibia com a lanterna mágica – aquele 
lanternão de boca larga, compridona, que só burguesinho tinha. E ele era um 
burguesinho, né?!! A família era milionária. E tinha umas transparências que 
projetava na parede. E se você desse uma rodada, mexia, mexia – uma espécie de 
animatógrafo.9 

 
                                                                                                                                                         
8 Trecho da fala do jornalista Ivanir Yazbeck (que viveu essa época histórica de Juiz de Fora) em entrevista 
realizada por Cristina Musse no dia 5 out. 2005 in MUSSE, 2006, p. 95. 
9 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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Ainda na infância, o futuro cinejornalista experimenta de uma união que irá  

acompanhá- lo pelo resto da vida: arte e religiosidade. Depois de tornar-se coroinha da igreja 

da Glória, começa a aprender desenho com a ajuda do Padre Matias Tulkens, o primeiro padre 

Redentorista chegado ao Brasil. Na juventude, João Carriço aprende a fotografar. Com o 

passar dos anos e o aprimoramento da técnica, seu trabalho vai ficar marcado pelo cuidado na 

composição e no enquadramento. Essa experiência na fotografia dá a ele um momento de 

ensaio para a futura prática cinematográfica. 

 
 
2.2 O GAROTO REBELDE 

 
 

Em 1900, com 14 anos e apenas o primário, João Carriço faz sua primeira fuga de 

casa. Além de representar o desejo e a tentativa de ir morar no Rio de Janeiro, essa saída já 

traduz uma espécie de busca por nova vivência e aprimoramento profissional. Entretanto, seu 

sonho ainda é interceptado pela saúde. No meio do caminho, depois de chegar a Petrópolis, 

ele acaba adoecendo e seu pai, Manoel Gonçalves, manda buscá- lo. 

Dois anos depois, João Carriço não hesita em repetir a aventura. Dessa vez alcança 

seus objetivos. Novamente em Petrópolis, ele começa a trabalhar numa cervejaria como pintor 

de letreiros e, logo depois, passa a viver no Hotel Europa, onde trabalha na decoração do 

imóvel e na confecção de cartazes. Após juntar uma pequena economia e aprender as 

primeiras lições em cenografia (enquanto o prédio passava por uma reforma para os moldes 

europeus)  ele, finalmente, realiza seu desejo e muda para o Rio de Janeiro. 

 
 
2.3 JOÃO NO RIO 

 
  

 Podemos dizer que Manoel Carriço foi alguém à frente do seu tempo ou, no mínimo, 

um pai de visão, afinal, não é qualquer pessoa que deixa o filho, com apenas 16 ir morar 

sozinho na capital da república, principalmente nas primeiras décadas do século passado. No 

Rio de Janeiro, João Carriço continua seu aprendizado como cenógrafo nas companhias 

estrangeiras. Ele sobrevive pintando tabuletas e cartazes de propagandas para filmes nos 

principais cinemas cariocas.  

 
 



 44 

No Rio, em plena Bela Época carioca, Carriço curte como poucos. Infiltrado nos 
meios teatrais, onde conviveu com os maiores cenógrafos da época. Acabou 
montando um estúdio para fazer cenários para teatros, pintar letreiros e, sobretudo, 
tabuletas para o Cine Ideal – o mais importante do Rio de Janeiro.10 

 
 

 Aqui, pode-se observar, definitivamente, a mudança do jovem para o homem adulto, 

tanto no seu aspecto pessoal quanto no profissional. Nesse momento, nosso cenógrafo se 

mostra um homem elegante, freqüentador de cafés e dos principais pontos da boemia carioca. 

Manoel Carriço Filho diz que o avô chegava a se passar por francês. Mulheres, bebidas, 

noitadas e muita farra. Sem dúvida este teria sido um dos períodos mais agitados na vida de 

solteiro desse nosso conterrâneo. 

 
 

Era tido como uma mescla de boêmio e filósofo, principalmente no Rio de Janeiro, 
cidade onde deu vasão a certa face exótica de seu espírito criativo, andando pelas 
ruas cariocas vestido de fraque preto, calças listradas, chapéu de côco, gravata 
papilô e polainas – extravagâncias matreiras de um mineiro genial.11 

 
 
Mas, como a alegria nunca dura para sempre, é nesse espaço alegre e festivo da 

boemia carioca que João Carriço adquire um tumor sifilítico na garganta e fica em estado 

grave de saúde. Do Rio, ele é transferido às pressas para um hospital em Petrópolis, onde sua 

irmã Elisa trabalha como freira (Inácia) e pode lhe oferecer maiores cuidados. Depois de ser 

desenganado pelos médicos, uma freira alemã aplica- lhe uma dose de nitrato de prata no local 

do tumor. Na ocasião, João Carriço faz uma promessa que, caso melhorasse, iria passar a 

montar todos os anos, na época do Natal, um presépio em adoração a Jesus Cristo. Suas 

orações são atendidas e o nitrato de prata salva sua vida.  

A partir da recuperação, João Carriço amplia sua relação com a religiosidade, que 

também vai se tornar um fator bastante evidente em toda sua obra. A partir 1922, ele passa a 

cumprir religiosamente sua promessa. Todo Natal, a entrada da empresa funerária/carruagens 

e depois do Cine Popular, ganha novo visual: 

 
 

O presépio ficava na porta do cinema. Era mecânico e feito de vários materiais. 
Botava na tomada e ele crá, crá, crá, crá, crá. Mexia pra lá e pra cá. Então vinha 
aquela multidão pra ver o presépio. O menino Jesus levantava. (...) Água caindo, 
cachoeira, carneirinhos andando pra lá e pra cá. Os três pastores se mexendo com 
presente na mão. Muito lindo. Era movimentado.12 

 

                                                 
10 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
11 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
12 Os trechos da fala de Décio Lopes foram retirados da entrevista realizada em 23.set.2006 
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O povo era convidado a visitar o presépio e, em pouco tempo, o local torna-se tradição 

na cidade, atraindo visitantes até mesmo de outros municípios mineiros. Além do presépio, 

nas proximidades do Natal, João Carriço ainda oferece sessões gratuitas no Cine Popular, 

brindes e brinquedos às crianças. Num dos programas de divulgação do Popular, datado de 

23.dez.1935, João Carriço oferece brindes e brinquedos “às crianças de 0 a 80 anos”. 

 
 

2.4 A VOLTA DO FILHO PRÓDIGO 

 
 

Em 1916, Manoel Gonçalves Carriço (o pai de João) morre e a sociedade na funerária 

com Juvelina Pereira Gomes (viúva de Francisco de Paula Gomes) é desfeita. João Gonçalves 

Carriço tem que voltar para Juiz de Fora a fim de ajudar sua mãe na administração das 

empresas de carruagens e funerária, à rua 15 de novembro, hoje, avenida Getúlio Vargas. 

Com o apoio do filho, a viúva dona Maria Carriço chega a empregar 28 funcionários, 

atendendo a batizados, casamentos, enterros, além da confecção de caixões. 13   

Nesse período, João Carriço também abre um atelier de pintura à rua Santa Rita 

número 8. No novo ambiente, ele sempre deixa um espaço reservado para exposições de 

artistas locais e amigos. Pela rapidez com que desenha cartazes de propaganda, ele passa a ser 

conhecido como o Pintor Faísca – mesmo pseudônimo com que assina seus quadros. Um dos 

primeiros trabalhos de destaque de João Carriço, como pintor e cenógrafo, na cidade, é a peça 

Juiz de Fora em flagrantes, de Mário Mattos. 

 
 
2.5 O LAÇO DE DONA SANTINHA 

 
 

Esquecido o susto resultante da experiência boêmia no Rio de Janeiro, João Carriço 

conhece, em Juiz de Fora, uma jovem imigrante italiana que mudaria grande parte da sua 

vida. Luzia Santos, que mais tarde seria conhecida como dona Santinha, nasceu na Itália, mas 

veio cedo para a América. No Brasil, seu pai e seu irmão são assassinados na fazenda onde 

moravam. Com a perda do marido e do filho, a mãe de Luzia Santos fica perturbada e as duas 

acabam perdendo a única propriedade.  

                                                 
13 Veja anexo 2. 
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No ano de 1912, com apenas 16 anos, Luzia Santos casa-se com o apaixonado João 

Carriço – dez anos mais velho. Após dois anos de casamento, João Carriço e dona Santinha 

têm seu primeiro e único filho: Manoel Carriço, conhecido familiarmente como “Filhinho”. 

Apesar de nunca ter aprendido a ler, ela não se limitava ao comando da casa. Toda parte 

financeira da empresa de carruagens, funerária e do Cine Theatro Popular vai ficar, a partir de 

1935, sob sua responsabilidade. Sempre que necessário, quando se via em situações que lhe 

exigiam a prática da leitura, não perdia a pose e disfarçava a deficiência dizendo ter esquecido 

seus óculos. 

 
 

Ela não era uma pessoa preparada, uma pessoa estudada, mas ninguém passava a 
ela para trás com dinheiro. Ela tomava conta de tudo. Dos empregados e das 
empresas. (...) Ela era tão despachada, tão decidida, que gritava com qualquer 
pessoa. Com ela não tinha prefeito, deputado.14   

 
 

Depois que dona Santinha passa a fiscalizar o trabalho da Funerária e do Cine 

Popular15, João Carriço pode enfim se dedicar totalmente à produção de cinejornais através de 

sua produtora Carriço Film. Talvez seja por esse motivo que, a partir desse período, 

encontramos em vários volantes de programação do Cine Popular a seguinte sentença: “ficam 

rigorosamente suspensas as entradas de favor”. O casal era dividido assim: João Carriço vivia 

a arte, o ideal, fazendo o que gostava e, dona Santinha se encarregava da responsabilidade e 

do dinheiro. Quando faltava algum funcionário da funerária ou ela ia fazer a atividade ou logo 

mandava alguém da Carriço Film ajudar. O cinegrafista Carlos Alberto diz já ter sido 

intimado a preparar um defunto. 

Segundo Martha Sirimarco (2005), dona Santinha não gostava de cinema, entretanto, 

ela nunca quis que João Carriço parasse suas atividades somente para agradá- la. “Quem foi 

criado em ambiente muito fechado, como eu, não têm gosto definido – acha lindo ou errado 

sem, às vezes, saber por quê”. (apud SIRIMARCO, 2005, pág. 39). Entre o que ela achava 

lindo estavam a música e a dança.  João Carriço chegou a propor várias vezes a contratação de 

um professor para que ela aprendesse, mas a resposta sempre foi a mesma: “Não. minha mãe 

nunca gostava que eu dançasse”. (ibidem) 

Apesar do apelido, dona Santinha não era católica. Conforme dona Ruth da Silva Dias, 

ela era médium vidente, chegando a receber espíritos na sua própria casa, que ficava ao lado 

da sala de exibição. João Carriço se mostrava, sempre, um grande apaixonado por dona 

                                                 
14 O trecho da fala de Ruth da Silva Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006. 
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Santinha.16 A cada uma das muitas viagens que ele fazia, não faltavam telefonemas e juras de 

amor e saudades para a esposa. De acordo com Dona Ruth, João Carriço não fazia nada sem 

consultá- la. 

 
 
2.6 O PAI DE SANGUE 

 
 

Em homenagem ao avô, João Carriço e dona Santinha batizam seu único filho com o 

nome de Manoel Carriço. Desde criança, eles sempre fizeram todas as suas vontades, 

tornando-o um tanto mimado. Conhecido familiarmente como Filhinho, ele se torna um bom 

vivant, um playboy da sua época. Conforme Sá Peixoto – um dos cinegrafistas da Carriço 

Film, “no alfaiate Manoel fazia dez ternos de uma vez e mandava a conta para casa. O Carriço 

ficava doido e a gente morria de rir”. (apud SIRIMARCO, 2005, p. 38) Uma de suas maiores 

paixões eram os carros, principalmente os modelos esporte e as chamadas “baratinhas”. Para 

chamar a atenção das moças, antes de cada passeio, ele sempre dava três voltas no Jardim 

Riachuelo. “Ele sim era um boêmio, mulherengo, sempre, sempre. Sempre foi um cara muito 

conhecido na cidade por ser um playboy. Carro do ano, muito dinheiro, muita mulher. Parecia 

um cara de São Paulo, Paris, Londres. Um homem da Belle Epoque”. 17 

Formado em Belas Artes, ele se torna pintor e caricaturista de referência no município. 

Chega a fazer cartazes para propaganda de alguns políticos como Adhemar de Barros e Olavo 

Costa e até Getúlio Vargas.18 Na área cinematográfica, Filhinho não aprende a filmar com seu 

pai e sim com Ramon Garcia, um dos cinegrafistas de Vargas que costumava passar férias na 

casa dos Carriço. Com a prática, torna-se um cinegrafista cuidadoso. João Carriço chega a 

nomeá-lo diretor artístico da Carriço Film. Apesar das grandes diferenças de pensamento, 

Manoel tinha muito orgulho do pai. Em alguns momentos, chega a confundir sua própria vida 

com a de João Carriço. Como o pai, passa a se vestir de branco e também a fumar muito. “Até 

na praia ele ia assim, arrumado, alinhadíssimo. (...) Mas o Manoel tinha um gênio danado. Era 

um artista bem dotado, mas malcriado. Ele foi criado como filhinho, não tinha um ideal de 

trabalho”.19 

                                                                                                                                                         
15 Conforme Décio Lopes, na maioria das vezes, ela fazia questão de ficar na bilheteria do Cine Theatro Popular 
16 Veja anexo 3. 
17 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
18 Veja anexo 4. 
19 O trecho da fala de Ruth da Silva Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006 
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Em 1950, candidata-se a vereador de Juiz de Fora pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(mesmo partido de Getúlio Vargas). No Santinho de sua campanha 20, vemos duas fotos: uma 

à direita e outra à esquerda com alguns dizeres ao centro. Do lado esquerdo, observamos a 

foto de um sorridente Getúlio Vargas, candidato a Presidente da República. A sigla do partido 

PTB vem ao meio, como uma ligação com o sujeito da outra foto: o candidato a vereador 

Manoel Carriço, que pedia o voto da população juizforana resgatando a relevância do trabalho 

desenvolvido dentro da produtora de seu pai: “Para vereador o homem que apresenta em todo 

Brasil através das objetivas de Carriço Film o progresso cultural, artístico, comercial e 

industrial de nossa querida Juiz de Fora”. Mesmo sendo filho de um dos homens mais 

conhecidos e bem relacionados do município, Manoel Carriço não ganha nas urnas, ficando 

apenas como suplemente, sem nunca assumir o cargo. “Ele não ganha a eleição pois a cidade 

o considerava inofensivo e irresponsável. O comportamento dele era o de filhinho do papai”.21 

Uma de suas boas iniciativas é a fundação da FAN Filmes (Filmes Artísticos 

Nacionais) que tem vida curta. Em 1954, Manoel Carriço se casa com a carioca e professora 

de balé Maria do Carmo. Ela abre a escola Ana Pavlova, em Juiz de Fora. O casal tem dois 

filhos: João e Manoel. Este último é um de nossos entrevistados para esta pesquisa. 

 
 
2.7 AS AMIZADES DA ARTE – O “PAITROCINADOR” DE TODOS 

 
 

João Carriço era sociável, alegre, liberal. Não há entre os veteranos da cidade e de 
seu meio teatral e cinematográfico de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, quem não 
se lembra daquela figura de estatura mediana, roupas claras e alinhadas, chapéu de 
palha à Belle Époque, grande entusiasta das coisas juizforanas, de sua terra natal, 
familiar e profissional.22 

 
  

Sempre empolgado com o carnaval de Juiz de Fora, desde 1921, João Carriço colabora 

com o clube Graphos Carnavalescos, comprando ações nominais e utilizando de suas 

habilidades como cenógrafo para fazer carros alegóricos destinados às escolas de samba da 

cidade. Ele era um grande folião. Sua produtora Carriço Film fez a cobertura dessa festa 

popular, ininterruptamente, de 1933 até 1956. Além da ajuda aos companheiros 

carnavalescos, muitas vezes, João Carriço atua como mecenas, comprando quadros de 

amigos, como Heitor de Alencar, para que continuem a pintar. Ele chega a ser chamado de 

“pai dos artistas” por Silvio Caldas. O fascínio pela pintura faz com que ele mantenha, no 

                                                 
20 Veja anexo 5. 
21 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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Cine Popular, um atelier/pinacoteca, onde sempre havia lugar reservado para exposições de 

artistas e amigos apoiados por ele. Infelizmente, nenhum dos quadros apresentados nesse 

espaço foi preservado. Além disso, João Carriço teria contribuído de forma muito expressiva 

para o Núcleo Antônio Parreiras e seus associados.  

Dona Santinha sempre reprovou essa tendência de João Carriço em ajudar os 

companheiros do meio artístico. Contraditoriamente, inúmeros testemunhos relatam que, para 

outras despesas, o mecenas Carriço se mostrava um verdadeiro sovina. Veremos algumas 

situações que caracterizam esse lado econômico de João Carriço no ítem 3.2.3. 

Um dos grandes mistérios a respeito da figura de João Gonçalves Carriço gira em 

torno de quem ou quais personagens teriam sido seus verdadeiros mentores na arte 

cinematográfica. Seria ele um auto-didata, como afirma Décio Lopes? “quem ensina João 

Carriço são os filmes. Ele ia aos laboratórios do Rio para ver como é que montava, como é 

que revelava, sonorizava”. 23 Pelo comportamento sociável apresentado durante toda sua vida, 

olhamos essa hipótese, no mínimo, com desconfiança. Apesar de não termos conseguido 

efetivos instrumentos comprobatórios (com excessão do anexo 55) acreditamos num elo de 

ligação e relacionamento profissional entre João Carriço e dois cineastas mineiros: Paulo 

Benedetti (pioneiro nas experiências de sonorização da película e grande expoente da 

Sonofilmes do Rio de Janeiro) e Humberto Mauro. O próprio jornalista Décio Lopes, 

frequentador da casa dos Carriço, relata: 

 
O Humberto Mauro conhecia a maior parte dos filmes que o Carriço fazia. Tava 
num cinema ele ia ver ou pedia para o Carriço mandar. Mas eles nunca se 
encontraram. A amizade era do cineasta com o cineasta. Eles eram amigos: um 
vendo o filme do outro. Ele passava todo filme do Humberto Mauro aqui, no 
Popular. Eu vi lá, garoto, O canto da Saudade.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
22 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
23 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
24 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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3 AS TRÊS FRENTES DE BATALHA 

 
 

João Gonçalves Carriço sempre foi um homem aberto às inovações. As artes, a 

tecnologia e o novo o fascinam. Dinâmico, dedicado e empreendedor, ele não tem medo de se 

arriscar em outras áreas ainda desconhecidas, chegando a trabalhar também como fotógrafo 

(demonstrando um grande cuidado na composição e enquadramento), publicitário, escritor, 

jornalista, cenógrafo, pintor. Neste estudo, nos interessa principalmente aquilo que 

consideramos o tripé funcional do trabalho de João Carriço no ambiente cinematográfico, ou 

seja, sua atuação enquanto exibidor, produtor e distribuidor.  

 
 
3.1 AS PRIMEIRAS TENTATIVAS DE EXIBIÇÃO – O EMPREENDEDOR 

 
 

As projeções cinematográficas atraem João Carriço muito cedo. Ainda adolescente e 

com o auxílio de um carro de bois, ele começa a realizar exibições de cinema ambulante pelos 

bairros periféricos e distritos de Juiz de Fora. Manoel Carriço Filho (neto do cinejornalista) 

conta que, em Caeté, durante uma projeção de cenas de um filme sobre uma loção 

maravilhosa que fazia nascer cabelo, João Carriço foi surpreendido com um dos espectadores 

atirando contra as imagens.  

 
 

João exibia, de forma ma mbembe, em distritos de Juiz de Fora e interior de Minas 
Gerais. Normalmente, utilizava paredes das igrejas católicas para suas projeções. 
Muitas vezes, ele mesmo tinha que mandar pintá-las com cal. Naquela época, 
muitas pessoas ainda associavam as projeções a coisa do diabo.25  

                                                 
25 A fala de Manoel Carriço Filho foi retirada da entrevista realizada em 21.set.2006. 
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Em 1906, João Carriço faz a exibição de 20 fitas no salão do barbeiro Bergo 26, no 

bairro Jardim Glória - bem próximo do local onde nasceu. Os filmes são exibidos num 

animatógrafo trazido por ele mesmo do Rio de Janeiro. Nessa mostra, nosso exibidor também 

é o responsável pela pintura e cenografia do ambiente da sessão. Dois anos depois, João 

Carriço traz para Juiz de Fora o Cine Gás Radium. Já em 1910, ele decide fixar suas projeções 

num ponto central da cidade e inaugura o primeiro dos seus grandes empreendimentos: o Cine 

Theatro Moderno. Na inauguração exibe sete filmes mudos. Entre eles: Paisagens naturais, 

Muda de Pertici, Engano de males, Honra militar. Nos intervalos ou no final de cada sessão 

abria-se espaço também para espetáculos teatrais, como: Os dois diabos e O homem vulcão. 

Com a pouca experiência administrativa na área, o investimento não dá lucro e, dois anos 

depois, o Cine Theatro Moderno fecha suas portas. João Carriço volta a fazer exibições 

gratuitas ao ar livre e colabora com a sincronização de filmes projetados nos teatros de Juiz de 

Fora. 

 
 
3.1.1 O CINE-POPULAR 

 
 

Antes de falarmos no Cine Theatro Popular, de João Carriço, é necessário 

contextualizarmos que, a nível nacional, a maior parte dos exibidores tinha prefe rência em 

constituir um público formado pela família burguesa, especialmente mulheres e crianças. Nas 

cidades interioranas, como Juiz de Fora, havia uma elitização inicial dentro do processo da 

indústria cultural, dificultando o acesso à população pobre ou suburbana que, muitas vezes, 

conseguia assistir cinema apenas nas sessões gratuitas, ao ar livre, em alguma praça das 

principais cidades.  

No caso do exibidor João Carriço, essa situação era tratada de maneira bastante 

diferente. Após anos promovendo exib ições de rua (naquilo que ficou conhecido 

popularmente como Cinema Sereno) e do fracasso do Cine Theatro Moderno, nosso 

empreendedor partiu para mais um desafio: adequar a empresa funerária e de carruagens a 

mais uma atividade: a exibição cinematográfica. Num primeiro momento, o improviso foi a 

palavra-chave dessas projeções. Muitas vezes, os espectadores chegavam a sentar até em 

                                                 
26 Veja anexo 6. 
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caixões, a fim de assistir aos filmes. A sala de exibição passa a receber a denominação 

pejorativa de Cine Cocheira.  

Depois de muitas adequações e grande investimento no local,27 feitos por João 

Carriço, o Jornal do Comércio, do domingo, 14.ago.1927, já antecipava os proclames da 

inauguração daquele espaço. 

 
 

Será hoje inaugurado á avenida 15 de Novembro o Cine-Theatro popular, de 
propriedade do sr. João Carriço. O Cinema está dotado de todos os requisitos, bem 
disposto, offerecendo commodidade ao público. 

O sr. Carriço promette manter preços populares para as sessões. 
O programma da sessão inaugural foi organizado com muito capricho, 

destacando-se os seguintes films: A inspiração perdida, grandiosa película em 7 
actos; Os homens da noite, interessante film em 6 actos e a impagavel comedia em 
2 actos Entra e sáe. 

Certamente, o Cine-Popular vae hoje apanhar uma enchente á cunha.28 
 
 

Dessa forma, João Carriço inaugura na noite de 14 de agosto de 1927, o Cine Theatro 

Popular, situado à rua 15 de novembro, hoje, avenida Getúlio Vargas, número 890. Foi grande 

a repercussão na impressa. O redator-chefe do jornal Diário Mercantil, publicado em 

15.ago.1927, não poupou elogios ao Popular. 

 
 

Realizou-se hontem, com uma casa á cunha, a inauguração do Cine Theatro 
popular, de nosso distincto conterraneo sr. João G. Carriço. 

O Cine-Theatro Popular acha-se optimamente instalado, com lugares para 
1.000 espectadores. 

A decoração interna do salão, bem como dos outros compartimentos do Cine-
Theatro popular, foi confiada aos apreciados artistas srs. Xisto Valle de Assis e 
Americo Rodrigues, o que, só, vale para affirmação de que está mesmo um trabalho 
chic. 

Todos os demais departamentos do popular, desde a cabine de proejcções ao 
palco e ás installações sanitarias, estão de accordo com o que é exigido. 

A orchestra do popular esta sendo regida pelo apreciado musicista Mario 
Valois de Castro, que já fez parte das orchestras de outros cinemas locaes. 

Auguramos ao Cine-Theatro Popular o maior exito.29 
 
 

 Já o redator do Jornal do Comércio do dia 16.ago.1927 fez questão de destinar um 

espaço na primeira página do seu veículo de comunicação para descrever o evento. 

 
 

Inaugurou-se ante-hontem, ás 7 horas, o Cinema Popular, de propriedade do 
sr. João Carriço, nosso distincto e prezado conterraneo. 

                                                 
27 Veja anexo 7. 
28 Veja anexo 8. Fonte: Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
29 Veja anexo 9: Fonte: Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
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A nova casa de diverões, situada á avenida Quinze de Novembro, é vasta, 
confortável, offerecendo ao público todas as commodidades. 

O salão, fartamente iluminado, é amplo e está decorado com muito gosto, o 
mesmo acontecendo á sala de espera. 

A projecção dos films é excellente, muito nitida e com a vantagem de ser 
indirecta, não fatigando a vista dos espectadores. 

A orchestra foi organizada com magnificos elementos, constituindo um bello 
conjuncto. 

Foi grande o público que ante-hontem accorreu ao Cinema Popular, que deu 
duas sessões, ambas concorridissimas. 

Os preços são populares e os films exihidos são dos melhores.30 
 
 

 Na inauguração, além dos filmes exibidos, foi realizada uma apresentação no palco 

com a Troupe Edison31 - um grupo formado por dois meninos e quatro meninas alegres e 

elegantes, que continuou a se apresentar nos dias posteriores. Em vários momentos a imprensa 

registra a programação do Cine Popular de forma parcial e bastante chamativa, sem falar no 

uso de ajetivação excessiva para exaltar as sessões ou o espaço físico. Tal prática pode ser 

vista na edição do Jornal do Comércio publicada em 19.ago.1927. 

  
 

Haverá hoje no Popular mais uma sessão maravilhosa.  
O querido cinema do povo, apresentará hoje ao público um film de grande 

sucesso em 6 actos, que terá como principal protagonista Léo Maloney, 
constituindo um triumpho para a tela do Popular, A honra acima de tudo!, como 
complemento passar-se-á ainda na tela uma linda comedia em 2 actos, Amor 

combatente . 
No palco: Edison e sua troupe, o promissor genio brasileiro, aos seus 7 annos 

de idade fará a delícia dos habitués do Popular com sua encantadora voz cheia de 
graça e melodia.32 

 
 

Ainda no primeiro mês de atividades do cinema, João Carriço já anunciava a exibição 

de lançamentos da distribuidora americana Fox, como Os saltimbancos e Robin Hood.  

Martha Sirimarco (2005), lembra que, nesse momento histórico, Juiz de Fora possuia outros 

quatro cinemas: Polytheama, Cinema Ideal, Cine Theatro Variedades, e Cine Theatro Paz. 

Entretanto, é somente depois da inauguração do Cine Popular que uma ampla faixa da 

população mais carente de Juiz de Fora passa a frequentar uma sala de projeção. Um dos 

maiores objetivos desse cinema era combater os preços altos dos demais divertimentos da 

cidade. 

O público principal do Cine Popular era formado por trabalhadores/operários e 

crianças. A idéia de João Carriço era proporcionar diversão barata e, assim, democrática para 

                                                 
30 Veja anexo 10: Fonte: Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes 
31 Veja anexo 11. 
32 Veja anexo 12: Fonte: Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes 
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a maioria da população. Como no mecanismo político empregado por Getúlio Vargas nessa 

época, o exibidor juizforano acredita que o acesso à diversão também representa o direito de 

cidadania para os menos favorecidos. Dois lemas são adotados por ele para representar o 

trabalho de difusão cultural desenvolvido no Cine Theatro Popular: “filme que passa para um, 

passa para cem” e “Cinema do povo para o povo” (um dos marcos do pensamento empregado 

na revolução francesa). Este último acaba derivando para “Popular – o amigo do povo”. 

Mesmo quem estava sem dinheiro não deixava de ver os filmes na sala de João Carriço. Na 

entrevista a este pesquisador, seu neto, Manoel Carriço Filho, relatou que todos acabavam 

entrando. “Alguns que não tinham dinheiro, já estavam tão acostumados com meu avô, que 

iam logo pegando uma vassoura e fazendo a limpeza na fachada33, como uma forma de 

pagamento pela entrada”. 34 

A estrutura física do Cine Theatro Popular era constituída por uma sala ampla com pé 

direito bastante alto e capacidade para 1.000 pessoas que se acomodavam naquelas 

tradicionais cadeiras numeradas de madeira e sem forro.35 O piso era de tábua corrida e o teto 

constituído por telhas francesas e armação em madeira. Todo o interior havia sido decorado 

pelos pintores Xisto Valle de Assis e Américo Rodrigues. Como bom vendedor, João Carriço 

fazia questão de destacar o que o Popular possuía de melhor. No programa do dia 10.jan.1930, 

ele escreve logo abaixo do nome Cine Theatro Popular: “A mais perfeita projecção pelo 

moderno apparelho AEG. Esmerado asseio e conforto. O salão mais bem ventilado desta 

cidade”. 36 

Apesar de simples, o Cine Popular mantinha uma programação atualizada e com 

inúmeros lançamentos simultâneos com o Rio de Janeiro. O programa do dia 13.set.1935 

destacava: 

 
 

Hoje – o mais sensacional acontecimento cinematográfico! 
Em matinée ás 2,15 e Soirée ás 7,15 
Oh, Marietta! 
Na tela do Palácio do Rio e na tela do Popular em Juiz de Fora.37 

 
 

Manoel Carriço Filho lembra um fato curioso: o Cine Popular era separado da 

funerária apenas por uma porta.  

                                                 
33 Veja anexo 13. 
34 O trecho da fala de Manoel Carriço Filho foi retirado da entrevista realizada em 21.set.2006. 
35 Veja anexo 14. 
36 Veja anexo 15. 
37 Veja anexo 16. 
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Algumas vezes ele estava aqui, no cinema, ou na Carriço Film e era chamado para 
vender um caixão. Aí ele falava que, apesar de estar alegre e satisfeito, tinha que 
passar numa porta e já mudar a fis ionomia para atender ao cliente. Ele tinha que se 
transformar.38 

 
 

Décio Lopes complementa: “Era comum, no meio de uma sessão, do lado direito em 

direção à tela, passar um cara com um caixão na cabeça. Quem não era de Juiz de Fora e tava 

lá em baixo levava o maior susto. Isso mostra a face despreocupada de João. Ele era inocente, 

puro, poeta”. 39 

Como falamos anteriormente, João Carriço tinha um aspecto religioso bastante 

desenvolvido, principalmente após a cura do seu tumor sifilítico na garganta. Dessa forma, 

além do presépio natalino – montado na fachada do Cine Popular, sua grande religiosidade 

também era demonstrada, durante a celebração da Semana Santa Católica. Nesse período do 

ano, o Cine Popular promovia uma programação voltada para a espiritualidade. Não faltavam 

filmes sobre a vida de Cristo. Martha Sirimarco (2005) relata que em 28.março.1929 João 

Carriço já anunciava com euforia: “às duas horas e à noite, às 7:15 horas, o único, novo, 

completo e monumental trabalho sacro colorido, em oito atos, com legendas próprias – 

Nascimento, vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo”. (SIRIMARCO, 2005, p. 

49).  

De acordo com nosso o cinegrafista da Carriço Film, Carlos Alberto, o cinema ficava 

lotado e havia necessidade de se promover várias sessões seguidas, ininterruptamente. Mesmo 

conhecendo a história, os espectadores queriam rever e voltar a se emocionar a cada ano. 

Ainda na Semana Santa, João Carriço enfeitava o cinema com folhagem verde e cartazes 

sobre a vida de Jesus. Até pouco tempo, Manoel Carriço Filho (neto de João Carriço) ainda 

guardava um raro filme da Pathé Frères, colorido à mão, sobre a vida de Cristo. Infelizmente, 

esse exemplar também foi perdido pela falta de condições técnicas adequadas à sua 

conservação.  

Uma curiosidade dos primeiros anos do cinema brasileiro também pode ser verificada 

no ambiente do Cine Popular era o medo que as famílias burguesas tinham frente às escuras 

salas de exibição. Esse temor da escuridão tinha uma conotação sexual e havia sido gerado 

graças à presença dos bolinas, ou aproveitadores das “mulheres indefesas”. Pedro Nava, um 

ardoroso espectador dos cinemas cariocas comenta sua experiência nas salas da capital 

                                                 
38 A fala de Manoel Carriço Filho foi retirada da entrevista realizada em 21.set.2006. 
39 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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fluminense: 

 
 

Sempre nos sentávamos com todo cuidado. Ponta esquerda o Briggs, depois sua 
mulher, depois minha tia e ponta direita o Modesto. Esse me instruía para ficar na 
fila de trás e de vez em quando reparar se algum malcriado não estaria cutucando as 
senhoras ou soprando-lhes o pescoço. Eu vigiava, um olho na tela e outro no grupo 
de parentes amigos. Tudo isto, a colocação das damas enquadradas no centro, as 
sentinelas dos extremos e da retaguarda era defesa contra os bolinas que infestavam 
os cinemas da cidade. Verdadeira praga. Mas ai! Deles que eram tratados pelas 
mais discretas a golpes acerados de alfinetes de cabeça, ditos de fralda, espetos de 
broche, grampos de chapéu e até furador de gelo. Isso as discretas porque as 
escandalosas davam o brado. Ao grito bolina! Bolina! Respondia o lincha! da 
platéia. 40 

   
 

O Cine Popular, apesar de não ser uma sala frequentada pela burguesia local, também 

causava receio no público feminino da época. A presença das mulheres nas sessões comuns da 

sala escura de João Carriço é pequena. Apenas naquelas projeções intituladas de Sessão das 

moças havia uma participação signficativa das mulheres. Mesmo com a ameaça dos bolinas, 

tradicionalmente, João Carriço se recusava a solicitar policiamento para as sessões. Em 1936, 

tal recusa teve como consequência a crítica da revista Rua Halfeld, que desejava o 

cerceamento da prática do namoro “abusivo” naquele local. 

No mesmo ano, João Carriço arrenda o Cine Theatro Popular à empresa Cine Theatral 

Ltda, de Belo Horizonte. No programa da época, João Carriço informa ao espectador que ele 

vai continuar colaborando com a nova empresa e que o Popular continua “do povo para o 

povo”. Entretanto, ele não contava com as inúmeras complicações no desfecho dessa 

negociação. No fim do período de contrato, depois de perceber os lucros, a empresa Cine 

Theatral reluta em devolver o Popular. João Carriço precisa entrar numa batalha judicial e 

leva anos para ganhar a causa. Segundo nossos entrevistados, esse longo período de 

aborrecimento seria um dos motivos que iria, posteriormente, contribuir para a fragilidade de 

sua saúde e, em consequência, também para com a sua morte. 

Hoje, no espaço do Cine Popular existe o estacionamento Santa Luzia, de propriedade 

dos irmãos Manoel e João Carriço (netos). O nome vem de uma homenagem da dupla à avó 

dona Santinha, ou Luzia Santos Carriço. É bem verdade também que, se analisarmos 

conforme as crenças religiosas católicas, a referência à Santa Luzia no nome desse guarda-

carros é bastante pertinente, uma vez que ela seria a entidade protetora da visão, tão bem 

trabalhada nesse estabelecimento em anos anteriores. 

                                                 
40 Pedro Nava, Balão cativo: memórias, pp. 201 e 202 apud SOUZA, 2004, p. 57. 
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Analisando todo o imóvel, verificamos que quase nada restou da antiga fachada41. A 

frente do prédio foi divida em três partes: duas lojas de aluguel (a drogaria São Jorge e o 

mercado Dallas) e a entrada de veículos para o estacionamento Santa Luzia, que ocupa toda a 

enorme parte dos fundos da propriedade. Essa passagem de veículos42, que também abriga 

uma pequena banca de chaveiro, teria sido, no passado, uma espécie de ante-sala do Cine 

Popular. O galpão do estacionamento43 conservou apenas as altas paredes em alvenaria, 

mesmo assim foram reforçadas com colunas laterais. As típicas telhas francesas de barro e os 

suportes de madeira foram substituídos por uma estrutura de ferro e telhas de amianto. O piso 

perdeu as tábuas corridas e ganhou um calçamento para aguentar o peso e a movimentação de 

veículos. O estacionamento pode abrigar até 60 automóveis – o que dá uma boa noção do 

tamanho do antigo Cine Popular. 

Na foto anexada sob o nº 20 o (a) amigo(a) leitor(a) terá uma visão bastante ampla 

desse espaço.44 O plano de fundo, onde se vê vários carros enfileirados, era o palco das 

“atrações sensacionais” e no qual eram projetados os filmes e cinejornais. A parede que 

delimita, hoje, o fim do estacionamento era a separação entre os ambientes do Cine Popular e 

da produtora Carriço Film, que ficava na parte detrás do palco. Todo o restante do local (parte 

central e inferior da foto) era destinado à platéia. 

Do passado restaram a estreita, íngrime e antiga escada em madeira45 que dava acesso 

à sala de projeção e o espaço físico da própria sala 46, agora, utilizada como escritório. A 

abertura da janela pela qual se vê a parte interna do estacionamento é a mesma que João 

Carriço e seus fucionários projetavam os filmes, como nos contou, emocionado, o neto 

Manoel Filho47. Ele e o irmão (João) se revezam na direção do estabelecimento e sempre 

fizeram questão de manter na mesa de recepção/cobrança dois objetos: uma imagem do Cristo 

Redendor, similar à do Rio de Janeiro, (que era símbolo de cura e adoração por João Carriço) 

e uma foto dos avós João e dona Santinha, juntos, emoldurada na parede em local alto e de 

destaque.48  

Manoel Filho nos contou que já foi procurado várias vezes por pessoas interessadas 

em comprar o imóvel. Todavia, mesmo quando a oferta realmente era exorbitante (como a 

oferecida a poucos anos pela Igreja Universal), afinal, o estacionamento tem uma área muito 

                                                 
41 Veja anexo 17. 
42 Veja anexo 18. 
43 Veja anexo 19. 
44 Veja anexo 20. 
45 Veja anexo 21. 
46 Veja anexo 22. 
47 Veja anexo 23.  
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grande e fica numa das ruas mais valorizadas da cidade, o coração sempre batia mais rápido e 

a memória do avô, apaixonado por aquele lugar, falava mais forte.   

 
 

3.1.2 OS FILMES EXIBIDOS 

 
 

Normalmente, a partir de 1933, a sessão do Cine Popular era composta por um jornal 

de atualidades, um complemento nacional, desenho, filme principal e algum seriado. Antes de 

montar sua produtora, João Carriço exibia como jornal de atualidades o Universal Jornal. Ele 

teria sido o primeiro exibidor da Fox Film no estado de Minas Gerais. “A base da exibição no 

popular era formada por filmes de entretenimento e de espetáculo mas, raramente, ele exibia 

um filme de arte, como O salário do medo”.49 

Além da questão comercial, ou seja, agradar seu público com os grandes lançamentos, 

principalmente americanos, o exibidor juizforano preocupava-se em montar uma programação 

que abrisse espaço para o conhecimento. Num dos filmes exibidos – Laço Sagrado, 

observava-se o seguinte letreiro: “(...) que todas as moças que se candidatam ao matrimônio 

devem assistir, observar e pensar maduramente o tema escolhido”. Outro exemplo deste 

procedimento educativo pode ser evidenciado através do Cine Jorna l Actualidades nº 30 

(1935). No final desta obra, observamos uma placa de letreiro com o desenho de uma dona de 

casa, em uma cozinha, preparando comida ao seguinte letreiro: “Evite typho. As fructas e os 

legumes crus são portadores de muitos micróbios, principalemnte os do typho. Lave bem as 

fructas e mergulhe os legumes rapidamente em água fervendo antes de usá- los. Ipês”. João 

Carriço considerava o cinema como uma instância de educação social, chegando a ceder, 

gratuitamente, o espaço do Cine Popular para eventos e realizando a “Semana da Caridade”, 

na qual destinava 20% de toda renda das sessões para casas de benemerecência. Além disso, 

tinha grande preocupação com as crianças.50  

O Cine Popular exibia filmes de três distribuidoras americanas: Fox, Universal e 

Columbia. Muitas vezes, havia lançamentos simultâneos com a programação do Rio de 

Janeiro. Com um olhar permanente e atento às mudanças e inovações, João Carriço não abria 

mão das novas tecnologias. No dia 28.set.1929, ele já exibia Agonia de Jerusalém (em sete 

                                                                                                                                                         
48 Veja anexo 24. 
49 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
50 Veja anexo 25. 
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atos) e Sublime Provação, com Vicente Celestino e Aida Veron. Este último já era falado, 

cantado, musicado e sincronizado.  

 
 
3.1.3 AS ATRAÇÕES INCLUSAS 

 
 

Principalmente durante a fase muda, a sessão do Cine Theatro Popular possuía duas 

partes: atrações de palco e exibições na tela. Entre os números de palco (sempre populares e 

“de sensação”) tínhamos cantores, peças teatrais, trupes circenses e números fantásticos, 

como, por exemplo, Mustaphá-Bey (O Homem Peixe). O programa do Cine Popular impresso 

para o dia 15.junho.1931 já chamava a atenção do espectador para a atração internacional: 

 

O Homem Phenomeno que alcançou os maiores sucessos nos Estados 
Unidos, Inglaterra, Allemanha, Hespanha, Russia, Argentina e Uruguay, 
apresentar-se-á em números novos e verdadeiramente sensacionaes. Uma barra de 
ferro será batida nos seus músculos até que se dobre. Mustaphá numa demonstração 
de força herculea partirá uma corrente de ferro, examinada antes pelo público. 
Amarrado numa camisa de força escapará á vista do público. 
Número de bastante sensação: Mustaphá Bey será acorrentado com 10 metros de 
sollida corrente de ferro e será algemado, e assim será deitado num tanque de 450 
litros de água, tanque esse que será pregado e controlado pelo público. Mustaphá 
Bey deverá permanecer 6 minutos dentro do referido tanque, findo os quaes 
apparecerá ao público com as algemas e a corrente rompidas, sahindo livre. A 
tampa tem vidro de Crystal e todos podem ver que não há nenhum truque. O Sr. 
Mustapha Bey offerece um prêmio de 10.000$000 (dez contos de réis) a todo artista 
que conseguir fazer o mesmo.51 

 
 

Ainda nessa fase muda, as sessões do Popular eram acompanhadas por uma orquestra 

chamada de Os 8 batutas, formada por professores de música. O conjunto era organizado pelo 

maestro Hugo Delpapa. Há também registros da regência de outros maestros, como 

Raymundo Fortuny (programa do dia 15.junho.1931). Os principais instrumentos utilizados 

pela orquestra eram violino, flauta, bateria, trombone e cavaquinho. É interessante ressaltar 

que, mesmo depois da chegada dos filmes sonorizados, João Carriço relutou em dispensar os 

músicos e ainda manteve sua orquestra por algum tempo.  

Como exibidor, João Carriço inovava sempre: muitas vezes, no intervalo entre a 

exibição de um filme e a atração no palco, ele serve café a todos os frequentadores ou 

distribuía  bombons e calendários nas matinês às crianças. “Ele trazia teatro de revista, teatro 

de rebolado – mulher com as cochas de fora. Até o bispo, de vez em quando, aparecia para ver 

                                                 
51 Veja anexo 26.  
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o teatro de rebolado. Eu vi lá o Nelson Gonçalves apresentando pela primeira vez no palco 

Roberto Carlos. Várias companhias vinham aqui”.52 

 
 
3.1.4 AS FORMAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES 

 
 

Quem passava pela rua 15 de novembro, no centro de Juiz de Fora, a partir de 1927, já 

não se surpreendia com o aglomerado de pessoas que se formava próximo ao número 890. Ao 

ouvir o apito de uma sirene todos já sabiam: era o anúncio do início de mais uma sessão do 

Cine Theatro Popular.  

Complementando o tradicional apito, João Carriço utilizava várias outras técnicas de 

difusão da sua sala de exibição, que vão desde as mais simples, como anúncios nos jornais da 

cidade, tabuletas na porta do cinema e espalhadas pelas esquinas da cidade até esquemas mais 

ousados como alegorias na carroceria de caminhões ou carroças que desfilavam pela cidade 

divulgando novos lançamentos. Foi o caso, por exemplo, do filme Pimpinela Escarlate, no 

qual ele montou um cenário na carroceria de um caminhão53. Nele, via-se uma guilhotina, um 

ator vestido de carrasco e outro de espadachim. Numa prancha encontrava-se um corpo 

guilhotinado envolvido em pano, mas com as pernas e pés a mostra. Já para o filme Nas asas 

do destino, João Carriço chega a produzir um grande avião de madeira puxado por uma 

carroça com enormes tabuletas laterais anunciando o filme. 

Aproveitando da experiência como cenógrafo e da rapidez na pintura (o que lhe rendeu 

o apelido de Faísca), João Carriço produzia dezenas de placas ou tabuletas de divulgação, 

normalmente coloridas, com vários tipos de fontes (na mesma placa), uso de desenhos e 

figuras para chamar a atenção e poucos espaços vazios54. Num ofício, manuscrito, datado de 

24.out.1927 e dirigido ao presidente da Câmara Municipal, ele defende o uso desse 

instrumento de difusão de suas sessões no Cine Theatro Popular 

 
 

O abaixo assignado proprietário do Cine Theatro Popular sito a Av. 15 de 
Novembro Nº 890, tendo sido intimado pelos senhores agentes municipais, a retirar 
as placas de reclames do referido cinema nas paredes das casas comerciais cedidas 
pelos proprietários para reclame, vem requerer muito respeitozamente a V. Ex. se 
digne conceder a licença compromettendo se a não estorvar o transito pois que as 
referidas placas são pequenas e morais.55 

                                                 
52 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
53 Veja anexo 27. 
54 Veja anexo 28. 
55 Veja anexo 29. fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 
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Além das tabuletas, João Carriço ainda trabalha com outros dois mecanismos 

impressos de divulgação. Ambos distribuídos gratuitamente aos espectadores do Cine 

Popular. 

a) Volantes/programas: brancos ou coloridos, em tamanho 45 cm X 15 cm e que eram 

confeccionados na pequena gráfica do Cine Popular. O próprio João Carriço diagramava e 

montava os textos. Em muitos desses programas identificamos a preocupação com a criação 

de público, através das sessões infantis e o cuidado com a participação feminina, através dos 

“preços reduzidos” para a sessão das moças. Normalmente, os programas eram montados 

obedecendo a seguinte estrutura: na parte superior ficava um cabeçalho com o nome do 

cinema e da empresa responsável, juntamente com a data (dia, mês, ano). Nesse mesmo 

espaço, em alguns programas, lia-se também o endereço e o telefone do Cine Popular. Logo 

abaixo dessa espécie de cabeçalho o leitor observava um grande título e informações 

detalhadas a respeito do filme principal, que estaria em cartaz naquele dia. Quase sempre 

havia foto ou ilustração dessa obra. Somente o filme principal (com informações e fotos) 

ocupava cerca de metade ou até 2/3 do volante. O restante ficava por conta da programação 

que viria em seguida como, por exemplo, do próximo dia. Por último, na parte inferior do 

volante vinham as informações a respeito da programação que entraria em cartaz a seguir, ou 

seja, era apenas um chamado à curiosidade do leitor. Aqui, João Carriço coloca perguntas e 

interroga seus espectadores, como no programa do dia 21.out.1935:  

 
 

Vem aí! Assombrando o mundo – Bella Lugosi em  
A marca do vampiro – um filme da Metro 
Será bonita ou feia... A noiva do Frankesntein?56 

 
 

Outra característica importante é a exposição do valor das entradas em todos os 

programas. João Carriço fazia questão de informar, previamente, a seu público que os preços 

eram populares. A publicidade para outras empresas ou instituições não era comum nesse 

informativo. A única exceção que encontramos foi o programa do dia 18.junho.1931 que 

apresentava na parte inferior um retângulo com publicidade da papelaria Casa Flamengo.57  

b) Jornal: informativo de três colunas e quatro páginas que falava de literatura e tinha 

um caráter humorístico e satírico. Seu redator e diretor era S. Torres, enquanto o 

                                                 
56 Veja anexo 30. 
57 Veja anexo 31. 
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diretor/secretário era J. Nicolini. João Carriço também fazia seus versos sob o pseudônimo de 

Joasil:  

 
 

Se de sua alma a tristeza 
quiser banir com presteza, com risadas estridentes, 
um conselho vou lhe dar: 
- Vá ver lá no Popular 

Era uma vez dois valentes, O gordo e o magro  é verdade 
 fazem-nos rir a vontade 
Com gostosas gargalhadas... 
Não podemos resistir 
E temos mesmo que rir 
a bandeiras despregadas! (apud SIRIMARCO, 2005, p. 50 e 51) 

 
 

Um dos únicos mecanismos de difusão empregados por João Carriço que não obteve o 

resultado esperado foi sua agência de publicidade. Criada em 1934, ela acompanhou o início 

das atividades da produtora Carriço Film. Era a primeira agência de Juiz de Fora e da região. 

Entre seus objetivos estava a divulgação da programação do Cine Theatro Popular. Como 

João Carriço já era bastante conhecido não só na cidade, mas também no país e já produzia 

um cinejornal, normalmente quinzenal, parecia relativamente fácil arrumar clientes 

anunciantes para sua agência e para seus cinejornais. Entretanto, não foi isso que aconteceu. 

Dois anos depois, a primeira agência de publicidade da Manchester Mineira fecha suas portas.  

João Carriço foi um exibidor dinâmico e bastante sensível às reações de seus 

espectadores. A mesma revista Rua Halfeld, que num outro momento criticou a prática do 

namoro dent ro do Cine Popular, também publicou um artigo de Edmundo Lys, sob o 

pseudônimo de William Wilson com elogios ao esquema de divulgação empregado por ele: 

 

Estamos informados de que os cinemas locais, achando insuficiente o apito das 
sirenas à hora da sessão – o que está no rigor da moda em Adis -Abeba – vão adotar 
o zabumba do Carriço e passearem carro de bois pela cidade, nos dias de grandes 
filmes. O carro de bois é muito bem lembrado e a empresa merece francos 
parabéns. (julho 1936 nº 2 apud SIRIMARCO, 2005, p. 48)  

 
 
3.1.5 O POVO NA CASA DE CARRIÇO 

 
 

“Filme que passa para um, passa para cem” – assim dizia João Carriço. O Cine 

Popular acaba se tornando a sala preferida pelos assalariados de Juiz de Fora. Mesmo quem 

não tinha dinheiro sempre acabava entrando. “O público era maravilhoso, porque era um 
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público muito simples e apaixonado pelo cinema. Era um cinema do povo”. 58 Em um ofício 

manuscrito, endereçado ao Presidente da Câmara Municipal e datado de 06.fev.1929 – dois 

anos após o início das atividades do Cine Popular, o exibidor juizforano já faz questão de 

deixar pública e oficial a sua íntima relação com o povo desta cidade. Após sua assinatura, ele 

não se intimida e abre espaço para escrever também, entre parênteses, a auto-denominação “o 

amigo do povo”. Seria esta reação entusiasmada uma influência da proximidade do carnaval? 

 
 

 O abaixo assignado proprietário do Cine Theatro Popular sito a Av. 15 de 
Novembro Nº 890, tendo organizado para os quatro dias de Carnaval depois da 
sessão cinematográfica Bailes Familiares vem muito respeitozamente requerer de 
V. Ex. a celeração dos impostos referentes a bailes. Pede Differimento. 
Juiz de Fora, 6 de Fevereiro de 1929 
João G. Carriço (o amigo do povo)59 

 
 

A diversão barata atraia o povo, que reconhece o trabalho de Carriço. Em 1929, depois 

de dois anos de funcionamento do cinema, um grande número de pessoas lota a Praça João 

Penido, mais conhecida como Praça da Estação – lugar de comícios e manifestações 

operárias. Em grupo, caminham até o Cine Popular apoiados no rítimo e na animação de uma 

banda de música. A manifestação popular visava prestar uma homenagem a João Carriço em 

reconhecimento a seu trabalho como exibidor na data festiva de seu aniversário (27 de julho). 

A liderança do movimento partiu dos comerciários, que espalharam pela cidade convites a 

toda população: 

 
 

Os componentes da grande comissão, que têm em vista levar hoje a efeito 
uma cívica demonstração de amizade ao popularíssimo e progressista juizforano, 
Sr. João Gonçalves Carriço, por motivo de seu aniversário natalício, convidam ao 
distintíssimo e culto povo de Juiz de Fora, para comparecer às 8 e meia horas da 
noite, à Praça João Penido, a fim de acompanhar a grande manifestação que lhe 
será prestada, em nome deste povo amigo, que sabe compreender o valor que os 
homens fazem jus. 
 Esta manifestação que tem ao seu lado o apoio da Associação dos 
Empregados no Comércio e outras sociedades congêneres, constará de um préstito 
cívico e em sessão solene, no palco do Cine-Theatro Popular, falando nesta ocasião 
um dos membros da comissão. 
 A grande comissão conta ainda com a cooperação da Companhia que 
atualmente trabalha nesta casa de diversões, e fará chegar às mãos do homenageado 
um artístico brinde, adquirido na conceituada Joalheria Arthur Vieira, o qual se 
acha em exposição na Casa das Sedas, no Ponto Chic. 
 Do povo de Juiz de Fora, que sempre demonstrou a sua solidariedade aos atos 
de inteira justiça, dirigimos este apelo, certos de que a sua bondade, consideração e 
amizade jamais desmentirão as suas tradições formando ao lado das nobres causas. 

                                                 
58 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
59 Veja anexo 32. Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 
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Juiz de Fora, 27 de julho de 1929. A comissão (apud SIRIMARCO, 2005, p. 52 e 
53) 

 

Depois da manifestação popular, João Carriço teria ficado tão emocionado que 

promoveu várias sessões gratuitas para o povo. 

  
 
3.1.6 O EXIBIDOR EM MATIAS – A FILIAL DO CINE POPULAR 

 
 

João Carriço também realizou outra experiência como exibidor cinematográfico em 

Matias Barbosa, cidade vizinha a Juiz de Fora. Apesar do Cartório Moraes60, responsável 

pelos registros jurídicos e civis de Matias Barbosa não possuir informações precisas a respeito 

da data em que João Carriço teria começado as atividades no município, o historiador e 

diretor da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer de Matias Barbosa, Ronei 

Fabiano Alves, relata que o cinejornalista juizforano teria adquirido o prédio denominado 

Casa de Diversões, em 1943, do senhor Aquile Cortes, que já realizava no espaço 

apresentações teatrais, circenses e exibições cinematográficas. Naquele momento histórico, 

Matias Barbosa ainda era considerada por muitos uma vila ou distrito de Juiz de Fora61. 

Inúmeras famílias mais abastadas da Manchester Mineira possuíam casas e granjas neste 

lugarejo para descansar nos finais de semana.  

Após a compra, o espaço é denominado Casa de Diversões Carriço. Para uma pequena 

vila do interior mineiro da década de 40 é considerado bastante amplo: são 300 lugares. Ronei 

Fabiano conta que, na platéia havia cadeiras cativas com nomes de algumas pessoas que 

freqüentavam praticamente todas as sessões. “Entre elas estavam dona Petrina, Antar e Emílio 

Diana. O chão era de assoalho no qual os espectadores batiam os pés para demonstrar algum 

tipo de emoção, como euforia em alguma cena”. 62 Normalmente, as sessões de cinema 

aconteciam às quintas e aos domingos, inclusive com matinês. A divulgação da programação 

do cinema na cidade era feita num carro preto da funerária dos Carriço.63  

Na década de 50, João Carriço teria vendido a Casa de Diversões Carriço para José 

Guimarães e João Vilaça. O espaço passa a ser denominado Cine Metrópole. Durante esta 

pesquisa tivemos a oportunidade de visitar o antigo prédio da Casa de Diversões Carriço, 

situado à rua Marechal Deodoro, no centro de Matias Barbosa, por três vezes. Hoje, o espaço 

                                                 
60 Cartório de 1º ofício de notas, registro civil de pessoas jurídicas e títulos e documentos. 
61 Todavia, o distrito de Matias Barbosa teve sua emancipação de Juiz de Fora ainda em 1928.  
62 O trecho da fala de Ronei Fabiano foi retirado da entrevista realizada em 06.out.2006. 
63 Veja anexo 33. 
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físico já não é o mesmo.64 Ele foi dividido entre um bazar da pechincha, uma banca de jogo 

do bicho, uma igreja (Pentencostal Rei de Salém) e uma academia de ginástica (Speed 

Power’s). Esta última fica na parte central do imóvel e ainda guarda várias marcas do passado.  

Do interior da academia é possível contemplar parte da antiga sala de projeção65 e o 

palco66 onde se apresentavam as atrações artísticas e eram exibidos os filmes. Apesar das 

reformas no espaço da academia, o palco não foi alterado. Existem duas escadas de acesso, 

uma em cada lado e uma moldura em cimento e madeira, com oito metros de largura, por 

dentro da qual eram projetados os filmes. A antiga sala de projeção está lacrada a algum 

tempo. Ronei Fabiano afirma que parte do equipamento utilizado para as projeções na Casa de 

Diversões Carriço e, depois, no Cine Metrópole, ainda se encontra depositada neste local. 

Infelizmente, nas três visitas, não encontramos ninguém que possuísse as chaves de acesso ao 

sobrado onde ficava a antiga sala de exibição. Na fachada ainda é possível verificar últimas 

reformas que lacraram a ventilação desse ambiente.  

 Atualmente, a cidade de Matias Barbosa, com mais de 13 mil habitantes, não possui 

sala de exibição cinematográfica. 

 
 
3.2 O PRODUTOR 

 
 

Em 1927, João Carriço já está preocupado com a produção de reportagens filmadas. 

Ele encomenda a Luiz Renato Brescia um filme sobre o jogo Palestra Itália, de São Paulo, e 

Industrial Mineira, de Juiz de Fora. A partida de futebol foi disputada no dia 24 de julho nesta 

última cidade. Na ocasião, o time paulista venceu por 4 a 2. Essa primeira experiência de 

Carriço é confirmada pelo próprio Brescia no Suplemento Literário de Minas Gerais, de 24. 

Fev.1979. A partir deste momento, cresce o interesse de João Carriço pela produção de 

cinejornais. 

Apesar de não haver registros precisos referentes ao primeiro cinejornal ou 

documentário feito pelo próprio João Carriço, em 1929, ele finaliza, um dos primeiros 

produtos experimentais da Carriço Film – o cinejornal (SN-015). A obra muda mostra a saída 

de espectadores de uma matinê no Cine Popular; algumas vistas do bairro Mariano Procópio; 

o jardim da então 4ª Região Militar; um menino que faz parte da Troupe Edson, que 

                                                 
64 Veja anexos 34 e 35. 
65 Veja anexo 36. 
66 Veja anexo 37. 
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inaugurou o Cine Popular em 1927.  A obra será analisada com maior profundidade no ítem 

4.1. 

O ano de 1933 é muito importante para João Carriço. Ele traz à Juiz de Fora o diretor e 

cinegrafista Eduardo Abelim, que possuía expressivos trabalhos no Rio Grande do Sul e 

Paraná. O objetivo da visita do senhor Abelim é auxiliar João Carriço no estudo técnico para a 

instalação da produtora Carriço Film. Além disso, vai ser desse mesmo personagem que João 

Carriço irá adquirir a primeira filmadora da empresa. Oficialmente a produtora começa a 

produzir de forma contínua a partir de 1933, mas é em 1934 que ela vai se encontrar 

devidamente registrada. No dia 24.fev.1934, foi apresentado, no Cine Popular, em sessão 

especial, o primeiro cinejornal produzido oficialmente pela produtora de João Carriço. A parte 

artística da obra teria ficado a cargo de Nestor Santos, com o auxílio dos técnicos Jaime 

Barbosa e Luiz de Freitas. 

Deixando a modéstia de lado e incorporando as teorias que analisam a tecnologia 

enquanto mecanismo de vigilância e controle, João Carriço adota um slogan para o trabalho 

desenvolvido por sua produtora que, até hoje, causa impacto: Carriço Film - tudo vê, tudo 

sabe, tudo informa.67 “Isso foi um golpe de publicidade. Porque ele era irônico. É ironia. Ele 

sabia que isso não era possível. Era uma maneira dele dizer: cuidado! A Carriço Film sabe de 

tudo. O cinema é perigoso. Uma espécie de antecipação do Big Brother”.68 

Um dos grandes diferenciais da Carriço Film em relação às demais produtoras de 

cinema nacional da época é a perenidade de seu trabalho. Ao todo, são 23 anos de atividades 

ininterruptas: de 1933 a 1956. Produzindo de um a dois cinejornais69, em 35 mm, por mês, 

João Carriço chega a contabilizar cerca de mil edições. Manifestações populares como 

carnaval, festas, jogos de futebol e procissões eram alvos constantes de suas lentes. Sem 

dúvida, o povo nas ruas era um dos principais personagens em ação nos seus cinejornais. 

Contudo, vale ressaltar que a Carriço Film também trabalhou muito em prol do registro 

daqueles que detinham o poder na época: políticos, igreja Católica e Exército.  

Cada cinejornal possuía uma duração que variava, em média, entre seis a dez minutos. 

Entretanto, quando o produtor Carriço julgava que o assunto merecia um tratamento melhor e 

mais aprofundado, eles chegavam aos 15 minutos – normalmente usados apenas nos temas 

com tratamento documentais. Martha Sirimarco (2005, p.79) lembra que “João Carriço é 

metódico e perfeccionista. As filmagens são sempre acompanhadas por fotógrafos de cena 

                                                 
67 Veja anexo 38. 
68 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006. 
69 Cada cinejornal possui, em média, de quatro a seis reportagens.  



 67 

(still). Ele guarda fotos e fotogramas de cada cinejornal com número, data, título manuscritos 

em envelope separado”. 70  

De acordo com o jornalista Décio Lopes, João Carriço conhecia todas as técnicas 

cinematográficas utilizadas pelos grandes diretores e movimentos culturais espalhados pelo 

mundo.  

 
 

Passava filme para ele, e alguns da equipe, como o filhinho e uns dois ou três 
amigos pintores e fotógrafos, que não passava na programação normal. Eu vi com 
eles Encouraçado Potenkin , João Ford... Ele via tudo. E, mesmo conhecendo a 
linguagem, não tinha nenhuma pretensão de fazer um cinema maior. Era uma coisa 
simples, um jornalismo direto, um documentário direto.71 

 
 

A Carriço Film também funcionava no prédio do Cine Popular, mais especificamente 

na parte de trás do palco onde eram exibidos os filmes.72 A partir de 1936, ela é considerada 

de Utilidade Pública para o município. Além das filmagens em Juiz de Fora, a produtora 

registrava a vida e os principais acontecimentos da população de várias cidades de Minas 

Gerais, como Conselheiro Lafaiete, Lima Duarte, Matias Barbosa, Rio Pomba, Simão Pereira, 

São João Del Rei, Santos Dumont, Bom Jardim de Minas e Belo Horizonte. Fora do estado, as 

lentes da Carriço Film também registraram municípios como Campo Grande, Aparecida do 

Norte, São Paulo, Petrópolis, Niterói e Rio de Janeiro. Esta última, possivelmente a cidade 

(excetuando Juiz de Fora) mais trabalhada por João Carriço, até mesmo em virtude da íntima 

relação existente entre os mineiros nascidos em Juiz de Fora e a capital fluminense.  

 
 
3.2.1 A RELAÇÃO COM O ESTADO 

 
 
Depois de muitos artigos da revista Cinearte e de várias manifestações dos 

profissionais de cinema, o Estado, a partir dos anos 30, passa a regular a atividade, intervindo 

na produção, distribuição, importação e exibição. No sentido de promover uma solução 

disciplinadora para a campanha em prol da consciência cinematográfica nacional, é assinado o 

decreto 21.2140/32. Por intermédio desse decreto, algumas mudanças são, 

compensatoriamente, oferecidas aos nossos profissionais do cinema: a nacionalização da 

censura cinematográfica (válida em todo o território brasileiro); a criação do Departamento de 

                                                 
70 Veja anexo 39. 
71 Os trechos da fala de Décio Lopes foram retirados da entrevista realizada em 23.set.2006 
72 Veja anexo 40. 



 68 

Propaganda e Difusão Cultural, que deveria ser mantido através da “taxa cinematográfica para 

a educação popular” e cujo objetivo era desenvolver uma cultura de massa; redução das taxas 

alfandegárias para importação de filme virgem e, talvez a mais importante, a exibição 

obrigatória de filmes nacionais de curta metragem classificados como educativos em cada 

programa de exibição.  

 
 

... Não só os filmes que tenham por objeto intencional divulgar conhecimentos 
científicos, como aqueles cujo entrecho musical ou figurado se desenvolver em 
torno de motivos artísticos, tendentes a revelar ao público os grandes aspectos da 
natureza ou da cultura. (...) tendo em vista a capacidade do mercado 
cinematográfico brasileiro, e a qualidade dos filmes de produção nacional, o 
Ministério da Educação e Saúde Pública ficará a produção da metragem de filmes 
nacionais a serem obrigatoriamente incluídos na programação de cada mês. 
(Decreto 21.240/32 apud SIMIS, 1996, p. 94-95 e 108). 

 
 

No trecho acima do Decreto 21.240/32 percebemos uma abertura em relação à 

exibição obrigatória de outros gêneros cinematográficos, como longas-metragens de enredo. 

O decreto ainda menciona a realização de um Convênio Cinematográfico Educativo, 

instituindo espetáculos infantis de cunho educativo nas salas de cinema; incentivos e 

facilidades econômicas aos produtores, distribuidores e exibidores e ainda a obrigatoriedade 

de exibição de cinejornais. Dessa forma, os donos de cinema passaram a apostar que, se 

produzissem seus próprios filmes e os exibissem, ganhariam mais do que comprando ou 

alugando cópias de um distribuidor. Assim, inicialmente, criou-se um mercado para o filme 

educativo que, pouco depois, acabou sendo adaptado também para a produção de cinejornais. 

 Aqui, o nosso conterrâneo João Carriço consegue o apoio que faltava para 

desenvolver uma produção regular durante quase três décadas. Já possuidor de algumas 

experiências audiovisuais anteriores, como o Cinejornal Carriço SN-015, de 1929, o então 

exibidor, com sua permanente inquietação e seu típico empreendedorismo, não exitou em 

entrar de vez na atividade produtora. A obrigatoriedade de exibição dá o “amparo legal” para 

o Cine Theatro Popular exibir, regularmente, a partir de 1933/34, cinejornais produzidos pelo 

próprio Carriço. Sabiamente, ele então decide investir neste segundo braço do mercado 

cinematográfico – aquele que mais o fascinava. 

Como o governo ainda não havia estipulado a metragem mínima para exibição, os 

produtores nacionais se articularam para o desenvolvimento de um projeto de lei que 

estabelecesse a obrigatoriedade de exibição de filmes com, no mínimo, 250 metros lineares – 

cerca de oito minutos de duração, o que representava 10% da metragem de um programa 

cinematográfico da época. Do outro lado, os exibidores também se organizaram para reclamar 
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da redução de seus lucros, uma vez que a renda obtida era dividida numa sociedade de 

bilheteria entre os filmes estrangeiros e o curta-metragem nacional. Na visão do exibidor 

(com exceção daqueles que também produziam, como o nosso Carriço), o último produto 

representava apenas um ônus desnecessário. 

 Após várias negociações intermediadas pelo presidente da Comissão de Censura do 

Ministério da Educação, Roquete Pinto, produtores e exibidores concordaram em reduzir para 

100 metros lineares a medição mínima para exibição obrigatória de qualquer gênero 

cinematográfico. Tal medida começou a vigorar a partir de agosto de 1934. No mesmo ano, 

mais especificamente no dia 11 de julho, foi publicado o decreto que realmente cria o 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Entre suas principais funções relacionadas 

ao cinema nacional estava o estudo da utilização do cinematógrafo como meio de difusão, o 

estímulo à produção; a racionalização da exibição em todos os meios sociais e a classificação 

dos filmes educativos. Esse departamento havia sido inspirado em regimes autoritários 

europeus, cujas experiências na área da cultura tinham impressionado autoridades do Governo 

Vargas. 

No “Brasil Novo” de Getúlio Vargas, o cinema ocupou um lugar de destaque, sendo 

também muitos os defensores da sua utilização enquanto meio auxiliar de ensino. Um dos 

maiores influenciadores desse pensamento foi o antropólogo Edgar Roquete-Pinto que, a 

pedido do Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, teria planejado e 

organizado o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE) – o primeiro órgão oficial 

brasileiro a se dedicar à produção cinematográfica. Sob a coordenação de Roquete-Pinto, a 

partir de 1937, o INCE assumiu sua função pedagógica no sentido de promover a 

conscientização das massas, através dos filmes educativos. Um dos principais objetivos era 

valorizar os aspectos desconhecidos da cultura brasileira. Para tamanho trabalho, o 

organizador do INCE contou com a ajuda e a experiência de um mineiro especial: Humberto 

Mauro, que dedicou vários anos de sua vida ao órgão, produzindo centenas de filmes. 

Além de agente pedagógico para aprimoramento do povo brasileiro, esse veículo de 

comunicação era pensado enquanto instrumento de propaganda política do regime autoritário.  

 
Sanear a terra, polir a inteligência e temperar o caráter do cidadão adaptando-o às 
necessidades do seu “habitat”, é o primeiro dever do Estado. Ora, entre os mais 
úteis fatores de instrução de que se dispõe o Es tado moderno, inscreve-se o cinema, 
elemento de cultura, influindo diretamente sobre o raciocínio e a imaginação, ele 
apura as qualidades de observação, aumenta os cabedais científicos e divulga o 
conhecimento das coisas, sem exigir o esforço e as reservas  de erudição que o livro 
requer e os mestres nas suas aulas reclamam. 
A técnica do cinema corresponde aos imperativos da vida contemporânea. Ao revês 
das gerações de ontem, obrigadas a consumir largo tempo no exame demorado e 
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minucioso dos textos, as de hoje e, principalmente, as de amanhã entrarão em 
contato com os acontecimentos da história e acompanharão o resultado das 
pesquisas experimentais através das representações da tela sonora. (...) 
O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as nossas populações 
praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescendo a confiança nos destino da 
Pátria. Para a massa dos analfabetos, será essa disciplina pedagógica mais perfeita, 
mais fácil e impressiva. Para os letrados, para os responsáveis pelo êxito da nossa 
administração, será uma admirável escola. (VARGAS, Getúlio. “O Cinema 
Nacional, elemento de aproximação dos habitantes do país”: A nova política do 
Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, v III, s/d., p. 183-9 Apud ALMEIDA, 1999, 
p. 19) 

 
 

Saindo da função educacional, Vargas via no cinema a capacidade ordenadora que 

uniria o povo espalhado pelas diversas regiões do país. 

 
 

Por sua desmesurada grandeza geográfica, depara o Brasil, ao estadista, uma série 
de problemas complexos, de ordem econômica, política e social, cujas soluções 
dependem da análise rigorosa de certos dados fundamentais, em geral, obscuros e 
indecisos. 
O papel do cinema, nesse particular, pode ser verdadeiramente essencial. Ele 
aproximará, pela visão incisiva dos fatos, os diferentes núcleos humanos, dispersos 
no território vasto da República. O caucheiro amazônico, o pescador nordestino, o 
pastor dos vales do Jaguaribe ou do São Francisco, os senhores de engenho 
pernambucanos, os plantadores de cacau da Bahia, seguirão de perto a existência de 
fazendeiros de São Paulo e de Minas Gerais, dos criadores do Rio Grande do Sul, 
dos industriais dos centros urbanos: os sertanejos verão as metrópoles, onde se 
elabora o nosso progresso, e os citadinos, os campos e os planaltos do interior, onde 
se caldeia a nacionalidade do porvir. (Getúlio Vargas apud SIMIS, 1996, p. 43)  

 
 

É bem verdade que o desejo de se estabelecer uma ligação íntima entre cinema e 

governo não partia apenas do lado de Getúlio Vargas. Várias foram as homenagens feitas ao 

presidente Vargas pelos produtores nacionais, inclusive com a participação de João Carriço. 

Numa delas, Vargas chegou a ser agraciado com o título de presidente de honra da 

Associação Cinematográfica de Produtores Brasileiros. 

 
 

Em homenagens, ofícios, sugestões dirigidas a Getúlio Vargas, Armando de Moura 
Carijó – presidente da Associação Cinematográfica de Produtores Brasileiros – 
lembrava com insistência que as providências e favores requeridos pelos cineastas 
nacionais visavam dotar o cinema brasileiro das condições necessárias ao 
cumprimento daquelas funções que o Estado estaria reservando para o cinema. 
(ALMEIDA, 1999, p. 83) 

 
 

Um dos cinejornais do acervo restante da Carriço Film também evidencia essa relação 

dos cinejornalistas com o presidente Vargas. Trata-se do Cine Jornal nº 109, de 1942. Apesar 

de não analisarmos toda a obra detalhadamente (como os 18 filmes escolhidos), a matéria 



 71 

iniciada com a ficha de letreiro “RIO DE JANEIRO - O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RECEBE OS CINEGRAFISTAS BRASILEIROS” chamou nossa atenção. A narração, em 

voz over, não fala apenas das reivindicações dos profissionais do cinema nacional, mas 

também é utilizada para a exaltação da figura política desse presidente: 

 
 

Os cinematografistas brasileiros condensaram num memorial as suas legítimas 
aspirações e o encaminharam ao chefe de governo, por intermédio do diretor geral 
do Departamento de Imprensa e Propaganda, doutor Lourival Fontes. Recebidos 
pelo presidente Getúlio Vargas, os nossos cinematografistas ouviram de sua 
excelência o que ouvem sempre os que lhe pedem justiça: pois o presidente da 
república lhes assegurou: será aprovado.73 

 
 

As imagens, filmadas com a câmera na mão, registrando planos médios e americanos, 

mostram um grupo de homens em pé, ao redor de Getúlio Vargas. Enquanto um deles lê para 

o presidente o teor de algumas folhas, possivelmente o memorial, observamos, na maior parte 

dos planos, João Gonçalves Carriço no fundo do quadro. Ele está sempre sereno e atento ao 

presidente. Após o “será aprovado”, da última frase narrada, vemos, num plano rápido, 

filmado às pressas e meio no improviso, Carriço cumprimentando Getúlio Vargas, como que 

selando oficialmente o acordo firmado entre ambas as partes, ou seja, ele aparece como um 

elo entre o presidente e a classe representada.  Há em toda a matéria e, principalmente nesse 

plano, a tentativa de valorizar ao máximo a relação de proximidade entre João Gonçalves 

Carriço e Getúlio Vargas. 

Enquanto a maioria dos profissionais de cinema – incluindo o produtor juizforano - se 

mostrava pró-governo Vargas, outros tantos defendiam que o valor pago pela locação dos 

curtas-metragens brasileiros era pequeno e a obrigatoriedade de exibição não havia sido 

suficiente para o desenvolvimento definitivo do cinema nacional. Bernardet (1979) afirma que 

a quantidade da reserva de mercado outorgada sempre foi aquém das possibilidades de 

produção, quando deveria ter se apresentado um pouco além, a fim de estimulá- la. “Por 

exemplo, em 1932, quando a Cinédia já existia, era ridículo prever exibição apenas de curtas, 

ou ainda, em 1939, prever a exibição de somente um filme de longa-metragem”. 

(BERNARDET, 1979, p. 36) 

Outro problema teria sido a questão da fiscalização desta reserva, que era ineficiente 

ou absolutamente ausente. Normalmente, nas cidades do interior, como Juiz de Fora, a 

fiscalização era realizada pela despreparada autoridade policial que, além de gozar de entrada 

                                                 
73 Trecho do texto narrativo retirado do Cine Jornal nº 109. 
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franca, estendia o privilégio a todos os membros de sua família. “Não apenas mal preparadas, 

mas também corruptas. Pareciam não ser raros os casos de censores que, subordinados pelas 

grandes distribuidoras, liberavam programas sem ver os filmes nem as latas que os 

acondicionavam”. (Cinearte, 232, 6/8/30 apud ALMEIDA, 1999, p. 62). Na crônica O dono 

do mercado, Paulo Emílio Salles Gomes lamenta: 

 
 

Não era possível ao distribuidor ou exibidor brasileiro preocupar-se a sério com o 
cinema nacional (...) Todo importador de fita que se associou em determinado 
momento com a fabricação de filmes nacionais nunca levou o empreendimento às 
suas conseqüências naturais. Chegou sempre o momento em que precisou escolher 
e cada vez optou, como é normal, pelo lucro auferido com a fita pronta e importada. 
(GOMES, 1981, p. 309-310) 

 
 

Ambientando esta relação cinema e política a Juiz de Fora, vamos perceber que 

Getúlio Vargas também fazia muito sucesso, seja pela grande quantidade de operários e 

fábricas existentes na cidade daquela época, seja pelo entusiasmo de João Carriço em registrar 

cada instante das várias vindas do presidente ao município. A relação de João Carriço com 

Vargas era bastante íntima. Afinal, também era interessante ao presidente ter uma certa 

afinidade ao homem mais popular de Juiz de Fora, uma cidade repleta de sindicatos (todos do 

lado de Getúlio). O cinegrafista Carlos Alberto nos relatou várias visitas de João Carriço à 

casa da filha do presidente, Ivete Vargas, em Botafogo (RJ). Além de Getúlio Vargas, outras 

personalidades políticas também foram registradas pelas lentes da Carriço Film, como: 

Adhemar de Barros, Juscelino Kubitscheck, Café Filho, Benedito Valadares, Odilon Braga e 

Clodismidth Riani. 

Apesar de bastante íntimo aos círculos da elite política, em especial do partido PTB, e 

adepto a práticas populistas, de acordo com o jornalista Décio Lopes e com o próprio neto, 

João Carriço nunca quis se tornar um representante de seu povo desta forma, ou seja, ser 

político. Já seu único filho, como dissemos anteriormente, tentou uma vaga na câmara dos 

vereadores de Juiz de Fora no ano de 1950. Apesar de não conseguirmos precisar seus 

motivos, podemos indagar que ele estaria cobiçando o status de homem de poder, de 

articulação e influência, uma vez que sempre foi considerado somente como o “filhinho do 

Carriço”. 

 Vale ressaltar que os cinejornais e documentários da Carriço Film apresentavam um 

diferencial marcante em relação aos demais produtos cinejornalísticos de sua época: não eram 

financiados pela elite – seja econômica, política ou financeira. Segundo os nossos 

entrevistados e a bibliografia pesquisada, a própria empresa funerária de João Carriço 
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subsidiava a base de suas produções cinematográficas. Todavia, devido à perda histórica de 

vários documentos da família Carriço, inclusive relacionados à contabilidade da produtora e 

ao Cine Theatro Popular, possuímos alguns questionamentos com relação ao sistema de 

financiamento dessas produções: seria o número de enterros em Juiz de Fora suficiente para 

pagar os elevados custos das produções cinematográficas da Carriço Film, feitas quinzenal ou 

mensalmente por uma equipe que chegou a ser constituída por dez pessoas? Mesmo 

trabalhando entradas com preços populares, o cinema de João Carriço – que ficava sempre 

lotado – realmente não dava lucro? Conforme veremos posteriormente, através do item 4.1, 

outro detalhe absolutamente relevante diz respeito ao formato e ao objetivo de várias matérias 

encontradas nos cinejornais da produtora. Muitas são basicamente informes publicitários das 

obras da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora ou de festividades nas grandes indústrias têxteis 

da época. Difícil acreditar que todo esse material teria sido feito sem qualquer tipo de 

remuneração ou, no mínimo, troca de favores econômicos.  

De uma forma ou de outra, conforme  Manoel Carriço Filho, quando passava muito 

tempo sem ninguém morrer em Juiz de Fora e a empresa começava a declinar, seu avô corria 

para rezar em frente a uma imagem de Cristo Redentor, da qual ele era muito devoto.  

 
 

Nessas horas meu avô dizia: “tomara que não vá, mas se for, tomara que seja 
alguém com bastante dinheiro”. Normalmente ele era atendido. (...) Dessa maneira, 
eu acredito que o trabalho na Carriço Film não podia ser chamado de profissão. Era 
um hobby com responsabilidade, pois não dava lucro nenhum.74 

 
 

O cinegrafista Carlos Alberto complementa, afirmando que tudo o aquilo que os 

Carriço ganhavam na funerária ou na empresa de carruagens era revertido para a produção de 

filmes. 

 
 
3.2.2 O EQUIPAMENTO UTILIZADO 

 
 

Como mostramos anteriormente, a produtora Carriço Film funcionava no mesmo 

endereço da sua sala de exibições. Nos fundos do palco do Cine Popular, João Carriço 

constrói um laboratório onde revela, monta, copia e, logo depois, sonoriza sua produção 

cinematográfica. Quando a produtora juizforana começa a realizar filmes sonorizados, o 

cinegrafista Carlos Alberto tem que ir todo mês em Vila Izabel, no Rio de Janeiro, levar os 

                                                 
74 O trecho da fala de Manoel Carriço Filho foi retirado da entrevista realizada em 21.set.2006. 
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cinejornais e documentários para a empresa Sonofilmes, dos pioneiros Alberto Byington e 

Wallace Downey. Lá, eram gravadas as narrações e os filmes passavam pelos processos de 

revelação e copiagem.  Depois de algum tempo e outros tantos caixões vendidos, a produção 

da Carriço Film passa a ser sonorizada em Juiz de Fora.75 Somente quando acontecia algum 

problema mais grave é que essas produções eram levadas até o Rio de Janeiro.  

Para aquisição de seus equipamentos, João Carriço não economizava. Todo o material 

adquirido por ele era considerado moderno e bastante eficiente para realizar as produções 

propostas. O conjunto que formava o maquinário para filmagens externas, internas, processos 

de montagem, revelação, copiagem e sonorização era de origem francesa ou americana. A 

Carriço Film chega a possuir dez filmadoras, refletores, caminhão de som, carros de 

divulgação. Na equipe76 havia de dois a quatro cinegrafistas, auxiliares de iluminação, que 

também eram os motoristas, projetistas, narradores, montadores e pessoas da limpeza. Uma 

das maiores dificuldades relatadas pelo cinegrafista Carlos Alberto era iluminar as grandes 

multidões nas filmagens realizadas à noite e, em sua maior parte, localizada em ambientes 

externos. Essa fragilidade será demonstrada na análise dos cinejornais e documentários 

escolhidos. 

Ainda em 1934, no Cine Jornal Actualidades de nº 13, João Gonçalves Carriço já 

demonstrava sua preocupação em conseguir as condições técnicas adequadas de iluminação 

para as filmagens noturnas ou em grandes e escuros ambientes internos. Antes de dar início à 

matéria sobre a comemoração do primeiro ano de administração de Menelick de Carvalho 

(então prefeito de Juiz de Fora), o diretor da Carriço Film faz questão de dividir com seu 

público as inovações conseguidas. Entra na tela a seguinte cartela de letreiro: “Um record da 

CARRIÇO-FILM (filmagem feita às 9 horas da noite)”. 

A edição da revista Lince, publicada em maio de 1950, mata um pouco da nossa 

curiosidade ao descrever uma visita aos estúdios da Carriço Film: 

 
 

A primeira sala de trabalho é uma pequena tipografia, onde são feitas as 
legendas dos filmes, na segunda, uma pequena mecânica em que o próprio Carriço 
fabrica peças ou aperfeiçoa suas máquinas. Passamos para o escritório de paredes 
repletas de raras fotografias históricas e diversos quadros á óleo, depois entramos 
na sala 4 onde se encontra a moderníssima gravadora de som das películas. 
 Daí passamos pelas outras salas, cabine de projeção sonora; platéia; sala de 
revisão; sala de secagem fotográfica com aparelhos próprios; câmara escura com 
aparelhos modernos para ampliações; seção de fazer letreiros; sala de câmara de 
revelações, tanque de lavagem; seção de secagem  com secadeira rotativa a motor 
com capacidade para 200 metros de fitas de 35 mm e no tempo de 15 a 20 minutos. 

                                                 
75 Veja anexo 41. 
76 Veja anexo 42. 
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 Todas as seções estão modernissimamente equipadas com maquinários para 
filmes de curta e longa metragem, pois o sonho do sr. Carriço é lançar no mercado, 
brevemente, a vida e obra de grandes juizforenses. (apud SIRIMARCO, 2005, p. 71 
e 72) 

 
 
 
 
3.2.3 A RELAÇÃO COM A EQUIPE -  JOÃO DIRIGINDO 

 
 

João Gonçalves Carriço era uma pessoa que não conseguia simplesmente mandar 

fazer. Precisava estar perto, efetivamente participar de cada momento do processo de 

produção, nas mais diversas funções.77 Da confecção das tabuletas de divulgação do Cine 

Popular à montagem e exibição de seus cinejornais. Assim era o polivalente João Carriço. 

Contudo, dentre tantas atividades, a direção da Carriço Film era aquilo que mais o fascinava. 

Conforme Décio Lopes, João Carriço deixava até funeral de familiar para filmar. “Ele era um 

artista e, sobretudo, um cineasta. O que ele fez foi poesia pura: filmando gente na cidade dele. 

Poesia Pura. Amor. Ele fez até morrer. Começou e não parou mais. Ele tinha um objetivo e o 

objetivo era o povo e a terna Juiz de Fora que ele amava”. 78 

Mesmo rico, ele mantinha suas empresas, em especial a Carriço Film com um núcleo 

familiar. A contabilidade e a parte administrativa ficavam a cargo de sua esposa dona 

Santinha, enquanto a concepção criativa, especialmente dos cinejornais e documentários, 

ficava sob seu comando. Além de João e dona Santinha, trabalhavam na Carriço Film Manoel 

Carriço (que fora nomeado pelo pai como diretor artístico da produtora), Ruth da Silva Dias 

(serviços gerais) e Carlos Alberto Dias (cinegrafista). A história desse casal79 é bastante 

interessante e nos possibilita compreender um pouco mais da personalidade de João Carriço e 

de sua esposa dona Santinha. 

Ruth da Silva e sua irmã Odete da Silva eram sobrinhas de João Carriço e vieram 

morar na casa dele ainda crianças. Ruth era a irmã mais nova e fora criada com a família 

Carriço desde os seus seis anos de idade.80 Já Carlos Alberto, era um jovem que tinha como 

amigo o cinegrafista da Carriço Film, Paulo Pereira da Costa – com quem ele teria aprendido 

a arte da fotografia. Carlos conheceu Ruth num dia em que Paulo Pereira da Costa o teria 

convidado para uma conversa com João Carriço a fim de pedir um emprego para o amigo. Ele 

estava com 19 e ela com 15 anos. Dona Ruth da Silva, atualmente com 77 anos, ainda se 

                                                 
77 Veja anexo 43. 
78 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
79 Veja anexo 44. 
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recorda de cada detalhe: “Eu me lembro que você estava na porta do cinema. Quando eu saí 

da nossa casa eu te vi parado na porta e olhei assim...mal sabia eu que ia ser meu marido”. 81 

     A partir daí, Carlos Alberto começou a trabalhar como fotógrafo na Carriço Film e, 

logo depois, aprende o ofício de cinegrafista. Odete da Silva, a irmã mais velha de Ruth, 

trabalhava no escritório da Carriço Film, enquanto Ruth da Silva fazia um pouco de tudo, 

tanto no Cine Popular, quanto na casa dos Carriço. Quando Carlos Alberto e Ruth começaram 

a se aproximar, apareceu o preconceito das classes sociais distintas.  

 
 

Eles não queriam o namoro. O Carriço ainda gostava de mim, mas a tia dela não. 
Ela dizia: “Você é um pé rapado, não vai casar com a minha sobrinha não”. (...) O 
Paulo Costa também sofreu. Era apaixonado pela irmã dela (Odete), mas ele não 
teve a persistência que eu tive. A dona Santinha bateu nele. Deu um tapa na cara 
dele para impedir o namoro com a sobrinha. Aí ele saiu da Carriço Film. Ela 
chegou a falar a mesma coisa comigo. Eu só falei: se a senhora me der um tapa eu 
vou incendiar isso tudo aqui (Cine Theatro Popular). Taco fogo aqui e queimo tudo. 
E de agora em diante eu não sou mais seu empregado.82  

 
 

Depois que Carlos Alberto saiu da Carriço Film ele foi trabalhar no hotel Quitandinha, 

em Petrópolis. Na inauguração do teatro mecanizado do hotel ele teve uma surpresa: toda 

família Carriço estava presente. João Carriço tinha ido fazer a cobertura de mais um 

cinejornal. Entretanto, o destino ajuda a relação de Carlos e Ruth. Houve um problema na 

reserva dos convites para a família Carriço. Eles não iam poder entrar no evento, até que 

Carlos Alberto interviu e conseguiu ingressos para todos. Após esse momento de prestígio, 

dona Santinha voltou atrás e permitiu o namoro. Todavia, o senhor Carlos Alberto nos relatou 

que não era fácil ficar sozinho com dona Ruth. Os Carriço possuiam um papagaio muito 

atento e vigilante. Sempre que o casal tentava aproveitar os poucos momentos a sós ele 

alertava: “Santinha beijô, beijô!!!”.  Dona Ruth completa: “Naquela época não podia nem 

conversar. A minha tia era muito severa. Eu noiva não podia andar de braço dado com ele”. 83 

Além do senhor Carlos Alberto e de Paulo Pereira da Costa, a Carriço Film teve vários 

cinegrafistas, como Jaime Barbosa, Nestor dos Santos, José Campos, João de Sá Peixoto, 

além do próprio filho Manoel Carriço. Entre os narradores da Carriço Film encontramos 

Celso Guimarães – popular galã de novelas da Rádio Mayrink Veiga, Jatobé, além do 

apresentador da Rede Globo de Televisão Cid Moreira. Na opinião de um dos membros da 

equipe, o cinegrafista João de Sá Peixoto: 

                                                                                                                                                         
80 Veja anexo 45. 
81 O trecho da fala de Ruth da Silva Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006. 
82 O trecho da fala de Carlos Alberto Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006. 
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O velho era um barato, alegre e brincalhão. As filmagens era sua paixão. (...) Era 
um jornalista nato. Todo dinheiro da funerária ia para as filmagens. Trabalhei oito 
anos com ele. Malcriado que só ele. Qualquer nome feio ele soltava na hora. Uma 
vez, a equipe filmando, ele na iluminação, esbarrou o pau-de-luz no carro de um 
rapaz. O cara deu a maior bronca. Ele falou alto: ‘filma esse vagabundo aí!’ E o 
vagabundo era um cara importante, e ele nem aí. Aí a gente morria de rir. Mas o 
que ele falou mesmo foi outro nome. (apud SIRIMARCO, 2005, p. 17) 

 
 

As filmagens eram realizadas, na sua maior parte em ambientes externos e sempre em 

equipe84, que trabalhava todos os dias, inclusive nos finais de semana, nos quais aconteciam 

inúmeros eventos. João Carriço ia a praticamente todas as filmagens e não abria mão do 

controle e da economia de película. “A gente filmava, então, às vezes, eu queria a cena um 

pouquinho mais e ele dizia: ‘Chega! Isso é o meu sangue que tá aí dentro. Pára. O meu 

dinheiro tá queimando’”. 85  Carlos Alberto nos relatou que, João Carriço além de gritar, 

puxava seus cinegrafistas pelo terno ou pelo uniforme preto com gravata borboleta86  para eles 

pararem de filmar.  

Apesar de eles, normalmente, assistirem aos cinejornais antes da exibição para o 

público, não havia reuniões de avaliação e revisão do trabalho e da equipe. “Parecia uma 

família. Não tinha férias, nem carteira assinada. O rendimento para rapaz solteiro dava, mas 

depois que eu casei tive que arranjar outro negócio”. 87 Mesmo gostando muito do que fazia na 

Carriço Film, Carlos Alberto não via grandes perspectivas financeiras. Dessa forma, em 1950, 

ele sai da produtora e abre uma loja de produtos elétricos. Logo depois, vai para o Rio de 

Janeiro, onde trabalha como repórter fotográfico. Casa-se com dona Ruth Dias88 em 1953, sua 

romântica e apaixonada companheira até nossos dias.   

 
 
3.2.4 HOLLYWOOD JUIZFORANA: O MEGA EMPREENDIMENTO 

 
 

João Gonçalves Carriço foi alguém que teve a oportunidade de experimentar e vivenciar 

o resultado de muitos dos seus desejos e aspirações. Um dos poucos sonhos não concretizados 

desse personagem foi o de produzir filmes de ficção. 

                                                                                                                                                         
83 O trecho da fala de Ruth da Silva Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006. 
84 Veja anexo 46. 
85 O trecho da fala de Carlos Alberto Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006. 
86 Veja anexo 47. 
87 O trecho da fala de Carlos Alberto Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006 
88 Veja anexo 48. 
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Ele dizia que o sonho dele era fazer um filme sobre a vida de Santos Dumont. Ele 
amava o Santos Dumont porque ele era um inventor também. (...) Ele queria fazer 
ficção, mas dizia que não dava para fazer ficção, nos anos 40 isso, porque a cidade 
era muito veloz e ele não queria deixar de registrar o que estava acontecendo aqui. 
Acontecia tanta coisa na cidade que ele não tinha tempo de pensar em ficção.89 

 
 

Martha Sirimarco defende, em sua dissertação de Mestrado, que João Carriço nunca fez 

um filme posado, ou ficção, mas, de acordo com Manoel Carriço Filho, o cinejornalista já 

havia dado os primeiros passos em direção às experimentações no campo ficcional.  

 
 

Dentro da família, meu avô já tentou fazer algo nesse sentido. Eu já cheguei a ver, 
num filme, meu pai, como ator. Era uma cara que chegava bêbado em casa. Ele 
querendo deitar e a mulher chegava lhe dando umas vassouradas. Experiências 
assim, mais caseiras, ele fez sim.90 

 
 

Além dessa experiência familiar relatada pelo neto de João Carriço, encontramos, 

dentre o acervo da Funalfa, uma sequência bastante interessante. Trata-se de uma cena exibida 

no fim do cinejornal nº19, de 1935. Ainda mudo, o filme vai trabalhar o humor e a alegria 

típicos do carnaval através das imagens e letreiros. Iniciando o estudo dessa sequência, 

observamos uma cartela de letreiro com sugestões interpretativas: “Quarta- feira de cinzas! ... 

As alegrias e ilusões já se foram...” Logo depois, vemos, em plano americano e médio, uma 

pessoa dormindo deitada no banco de uma praça. É um folião caracterizado como se tivesse 

saído de uma festa: chapéu e terno claros e um grande excesso de serpentina enrolada pelo 

pescoço e ombros. Em instantes, ele é abordado por um policial militar. Entra outra ficha de 

letreiro: “Olá folião! Vamos para casa”! O uso da exclamação nessas duas frases já indica a 

interpretação e a postura do agente da lei perante o rapaz.  

A próxima imagem nos mostra o policial sério segurando pelo colarinho o folião, que 

se debate, como que bêbado, tentando explicar para o policial aquela situação. Enquanto a 

câmera está fixa, num tripé, ele é carregado pelo agente da lei para fora do enquadramento. 

Entra nova ficha: “E o Carnaval se foi... Cinzas e nada mais”. Aparece na tela outro homem 

com uma grande vassoura varrendo aquele ambiente. Acreditamos que esta locação tenha sido 

o Parque Halfeld, bem no centro de Juiz de Fora. Entra mais uma ficha: “Uma lembrança 

vaga, uma saudade”! Observamos ainda dois últimos planos (inteiro e americano), nos quais 

vemos o homem recolhendo o lixo próximo do banco onde o folião estava deitado. Uma 

                                                 
89 Os trechos da fala de Décio Lopes foram retirados da entrevista realizada em 23.set.2006 
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montanha de serpentina é depositada na sua carretinha de madeira (inclusive as rodas). Na 

carretinha temos a identificação de PM – Prefeitura Municipal. Entra na tela o fim 

característico da Carriço Film. 

Como grande empreendedor que era, além das experiências caseiras, João Carriço 

possuía planos muito mais arrojados: a construção de um grande estúdio, em moldes 

internacionais, para a produção de filmes de ficção na antiga Manchester Mineira. Para o 

novo sonho começar a virar realidade, ele já havia comprado uma área rural nas proximidades 

de Muçungê – um desmembramento do antigo bairro Grama, na Zona Leste da cidade. 91  A 

propriedade ficava localizada logo atrás do Hospital João Penido92, sendo separada deste 

último por um córrego. Dona Ruth Dias conta que o “sítio” possuía uma grande extensão 

territorial e que João Carriço já teria construído uma residência sede, utilizada como casa de 

campo e moradia para uma família de caseiros guardiões do local. Além disso, ela nos 

informa a existência de várias hortas e um extenso pomar, de onde se colhiam inúmeras 

frutas.93  

Atualmente, o registro dos imóveis nessa região de Juiz de Fora está sob a 

responsabilidade do Cartório Toscano. Contudo, não há documentos ou informações precisas 

sobre esta propriedade, seu tamanho, quem a teria vendido para João Carriço, entre tantas 

outras perguntas. Infelizmente, com a morte de João Carriço, em 1959, o projeto foi 

definitivamente engavetado.  Manoel Carriço, herdeiro natural de João, não hesitou em vender 

o mais rápido possível à área rural e o sonho de uma grande produtora de ficção na cidade. 

 

Meu pai foi uma pessoa muito sistemática. Ele tinha muito medo de doença. Era 
desses que chegava numa farmácia para perguntar se tinha alguma novidade. Ele 
não ia no sítio. Tinha muita cisma com o hospital de tuberculosos que era vizinho 
da propriedade. (...) Nós colhíamos muitas verduras, mas por causa de uma córrego 
que passava no fundo, meu pai não comia nenhuma.94 

 

 

3.3 O DISTRIBUIDOR 

 
 

Os cinejornais produzidos pela Carriço Film eram exibidos no Cine Theatro Popular, 

na Casa de Diversões Carriço (em Matias Barbosa) e em todos os demais cinemas de Juiz de 

                                                                                                                                                         
90 O trecho da fala de Manoel Carriço Filho foi retirado da entrevista realizada em 21.set.2006. 
91 Veja anexo 49. 
92 Veja anexo 50. 
93 Veja anexo 51. 
94 O trecho da fala de Manoel Carriço Filho foi retirado da entrevista realizada em 21.set.2006. 
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Fora.95 Além da distribuição local, João Carriço assinou, em 1936, um contrato com a 

Distribuidora de Filmes Brasileiros (DFB) com o objetivo de espalhar seus cinejornais e 

documentários pelo Brasil.  

 
 

A ambição de João Carriço era de que a Carriço Film ombrasse com outras 
indústrias municipais e ultrapassasse as fronteiras da Zona da Mata. Indicação disso 
é o fato de haver providenciado a censura de seus cinejornais para que os mesmos 
pudessem participar da pequena reserva de mercado para filmes brasileiros, criada 
com a primeira lei de proteção ao cinema nacional. 96 

 
 

A primeira obra da Carriço Film97 distribuída pela DFB teria sido o cinejornal 

actualidades nº044, produzido e finalizado em 1936. Na verdade, apesar da denominação, 

trata-se de um documentário sobre o Museu Mariano Procópio. Iremos analisar com 

profundidade essa obra no item 5 deste estudo. As produções da Carriço Film continuaram 

sendo distribuídas pela DFB durante doze anos. O último filme da produtora juizforana 

difundido pela Distribuidora de Filmes Brasileiros foi o cinejornal intitulado Visita ministerial 

à fábrica de Juiz de Fora. A partir de 1948, os cinejornais e documentários da produtora 

mineira passaram a ser distribuídos pela União Cinematográfica Brasileira (UCB). O primeiro 

deles teria sido o cinejornal nº159. Vale lembrar que, tanto da DFB, quanto a UCB foram  

instituídas graças ao esforço de Luiz Severiano Ribeiro Junior.  

Para cada cinejornal ou documentário da Carriço Film eram feitas cinco ou seis cópias 

e, dependendo do assunto, o número podia crescer até para 15 cópias. Esse esquema de 

distribuição contribuiu de forma significativa para a descentralização no eixo Rio-São Paulo 

daquele período. Infelizmente, mais uma vez, a ausência de documentos ou registros da 

imprensa brasileira relativos ao processo de exibição das obras da Carriço Film e de tantas 

outras produtoras nacionais, nos impossibilita de delimitar ou conhecer a extensão que esses 

filmes atingiram naquela época.  

 
 
3.4 A ÚLTIMA SESSÃO DE CARRIÇO 

 
 

Em 1950 a Prefeitura de Juiz de Fora abre concorrência para nova concessão dos 

serviços fúnebres municipais e, dessa forma, João Gonçalves Carriço perde a exclusividade na 

                                                 
95 Veja anexo 52. 
96 SOUZA, Carlos Roberto de. In BRASILEIRA, 2001, p. 08. 
97 Que se tem registro através do Catálogo Cinejornal Carriço , publicado em 2001, pela Cinemateca Brasileira 
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sua maior fonte de renda. Segundo o cinegrafista da Carriço Film, Carlos Alberto, era a 

empresa funerária98 que praticamente sustentava a produtora e a realização de cinejornais e 

documentários. 

 
 

Ele vivia justamente disso, da venda de caixão, de produzir, de fazer, de 
confeccionar. Então, quando a situação tava muito ruim, ele não conseguia vender, 
então ele esperava um dia, dois dias e olhava assim pro céu e falava ‘Tá danado. Tá 
difícil de entrar um difuntozinho, de vender um caixãozinho para sustentar a 
família. Mas será possível Jesus, não morre ninguém para poder dar uma mãozinha. 
Às vezes tá na hora de ir, então dá um emprurrãozinho que ajuda, né. Mata dois 
coelhos com uma cajadada só’.99  

 
 

O fim da exclusividade nos serviços funerários chegou a se transformar até em matéria 

do cinejornal cuja cópia conseguida na Funalfa é iniciada com a ficha de letreiro que o 

ident ifica pelo número 245. Todavia, o mesmo conteúdo se encontra no catálogo  Cinejornal 

Carriço, publicado pela Cinemateca Brasileira, em 2001, sob o título Cinejornal Carriço SN-

096. Independente de qual seria a identificação mais adequada, o importante é que esse filme 

nos evidencia uma matéria um tanto inesperada dentro da produção da Carriço Film.  

Sabendo, através de registros bibliográficos, jornais e entrevistas que a produtora tinha 

sua base econômica firmada no dinheiro arrecadado pela funerária, cujos serviços no 

município eram exclusividade de João Carriço, não entendemos porque ele faria uma matéria 

(na verdade um informe publicitário) a respeito de uma nova empresa deste ramo que iria 

tomar para si seus fregueses. É difícil tentar compreender essa espécie de neutralidade ou 

indiferença profissional por parte de Carriço. Ele sabia perfeitamente que, perdendo sua base 

financeira, dificilmente conseguiria continuar produzindo seus cinejornais e, muito menos, 

galgar seus grandiosos projetos de ficção.  

A matéria sobre os novos serviços funerários de Juiz de Fora ainda tem lugar de 

destaque, abrindo o cinejornal, com a cartela de letreiro “Inauguração Rex de Luto Ltda”. O 

narrador também parece ter esquecido de qual empresa vinha a maior parte de seu salário e 

não poupa elogios dentro deste comercial cinejornalístico: “Vemos o prédio onde irá 

funcionar a mais nova e melhor montada empresa funerária de Juiz de Fora. A organização 

Rex de Luto Ltda, situada à rua Batista de Oliveira, número 355. (...)” 

                                                 
98 Conforme o cinegrafista Carlos Alberto, João Carriço também doava caixões mais simples para aqueles 
defuntos de famílias muito necessitadas. 
99 Trecho da fala de João Alfredo Gonçalves Carriço (neto de João Carriço) retirado do documentário Carriço: o 
registro de uma época. 
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As imagens começam pela fachada do prédio, vista em mais de um ângulo e 

enquadramento e com direito a um movimento de câmera em tilt, bem moderado. Logo 

depois, passamos a observar a movimentação de convidados ilustres, como o prefeito, Dr. 

Ademar Resende de Andrade, o vice-prefeito, e autoridades eclesiásticas num ato inaugural 

do estabelecimento. Todas as imagens são feitas dentro de um cuidado estético no qual, 

inclusive, o cinegrafista faz questão de deixar, no fundo do enquadramento de alguns planos, 

a placa com o nome da funerária. O narrador continua: 

 
 

O povo em visita às instalações da empresa Rex de Luto Ltda, uma das mais bem 
organizadas e aparelhadas do estado, apresentando um serviço perfeito e devido ao 
executado nos grandes centros da nação. (...) Na ocasião foi servida uma taça de 
champagne pela feliz iniciativa do senhores Gentil Sabino e Francisco Batista.100  

 
 

Enquanto vemos imagens do requintado ambiente interno da funerária Rex de Luto, 

um outro ponto da narração nos deixou ainda mais intrigados: “Discursa o prefeito eleito, 

iniciando sua oração dizendo-se satisfeito em poder presidir aquele ato e afirmou ser 

favorável à livre concorrência em setores desta natureza, que só poderá trazer benefícios ao 

povo”.  Mesmo que esse comercial cinematográfico tenha sido pago, por que João Carriço 

teria escrito ou deixado passar um texto como esse, demonstrando que a autoridade política 

era contra a exclusividade que ele detinha? Por que simplesmente não produzir matéria 

alguma sobre a nova concorrência? Ou, mesmo que resolvesse produzir, por que não se ater 

ao comercial simplesmente? Seria essa uma tentativa de se mostrar um profissional da mídia 

cinejornalística com ética acima de qualquer disputa econômica ou política? É difícil entender 

como alguém que se dedicou durante quase três décadas a uma atividade que amava pôde 

demonstrar tal postura. Dentro da perspectiva desta matéria, só faltava presenciarmos João 

Carriço também brindando com champagne, ao lado dos proprietários daquela empresa que 

iria contribuir, de certa forma, para o fim da Carriço Film. 

No dia 20.junho.1959 morre, aos 72 anos, João Gonçalves Carriço. Martha Sirimarco 

dá conta que oito cinemas da cidade fecharam as portas em sinal de luto e uma grande fileira 

de carros se aglomerou no centro de Juiz de Fora e partiu em direção ao Cemitério da Glória. 

No jornal Diário Mercantil ainda saiu publicada a programação do Cine Popular para esse 

cinzento dia. Até o último instante, vamos perceber o carinho e a defesa do cinema brasileiro 

na sala de exibição de João Carriço: 

 
                                                 
100 Retirado do texto narrativo do Cinejornal Carriço SN 096 
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Sessões a partir das 14 hs. No mais fabuloso filme nacional, venham desopilar o 
fígado assistindo GRANDE OTELO, ANKITO, Caubi Peixoto, Angela Maria e 
muitos outros no super carnavalesco 
METIDO A BACANA 
Ainda a continuação do seriado sòmente em matinée 
SANGUE E ESPADA 
A seguir com Cezar Romero 
CONTINENTE PERDIDO101 

 
 

De acordo com os médicos, a causa mortis teria sido um colapso do miocárdio e 

esclerose cardio-renal. Para algumas pessoas da família, a responsabilidade da tragédia teria 

sido um enfisema pulmonar, por conta da longa e exaustiva prática do fumo. Já dona Ruth da 

Silva, afirma que outras causas também contribuíram, como: a perda do sustentáculo 

financeiro da Carriço Film, ou seja, a funerária; o desgosto causado pela demora na devolução 

do Cine Popular pela empresa Cine Theatral Ltda; o gradativo afastamento de Manoel Carriço 

da produtora com as proximidades do seu casamento e, por último, a própria saída dela, do 

senhor Carlos Alberto e de Paulo Costa – pessoas de confiança de João Carriço – da 

produtora.  

O enterro foi filmado por seu filho Manoel Carriço. Esse registro representou o último 

cinejornal da Carriço Film. 

 
 

Com a morte de João, Manoel sofreu uma decadência da qual ele nunca mais se 
recuperou. (...) Ele incorporou o espírito do pai. Quando o pai morreu, ele se sentiu 
completamente sozinho. Para sempre. Ele me falou: minha vida mudou, mudou 
completamente. Ele já não podia beber por conta de um problema no estômago.102  

 
 

Apesar ser considerado um dos maiores comunicadores da cidade e região e do bom 

relacionamento com os colegas da imprensa, os jornais impressos locais se limitaram a 

pequenas notícias e a uma nota de falecimento paga pela família103. Entretanto, o grande 

cineasta mineiro Humberto Mauro não esqueceu do “amigo Carriço” e envia para a família 

dele os seus pesares: 

 
 

É com a mais profunda emoção que me associo às homenagens prestadas à 
memória do nosso inesquecível João Gonçalves Carriço, o meu velho amigo 
Carriço, criador da Carriço Film, pioneiro da produção e exibição cinematográfica 
em Minas Gerais, e um dos mais sólidos pilares do Cinema Brasileiro.104  

                                                 
101 Veja anexo 53. Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora  
102 Os trechos da fala de Décio Lopes foram retirados da entrevista realizada em 23.set.2006 
103 Veja anexo 54. Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 
104 Veja anexo 55. 



 84 

  
 

O Cine Popular ainda continua suas atividades sob a direção de Manoel Carriço.105 

Sem a autoridade do pai por perto, ele começa a promover também a chamada Sessão da meia 

noite, destinada somente a homens maiores de 18 anos e, na qua l, era exibido filmes de 

sensualidade e erotismo (pornográficos primitivos). Dona Santinha nunca teria ficado sabendo 

dessa nova programação noturna. Pouco depois, a Cia Central de Diversões intensifica sua 

insistência na compra do Cine Popular. Inicialmente, Manoel resiste às ofertas. A partir desse 

momento, ele começa a sofrer um boicote das distribuidoras de filmes americanos, 

especialmente da Columbia. Tentando impedir o fechamento do Popular, Manoel Carriço 

procura a distribuidora Tabajara – de filmes europeus – e a agência Russa.  

 
 

Nós fizemos, lá, um festival de cinema com filmes de uma distribuidora chamada 
Tabajara Filmes, especializada em filmes da Europa Oriental. Então nós fizemos 
um festival de cinema soviético. (risos) Sete filmes. (risos) Pleno 1966. A Polícia 
Federal deu em cima. Prendeu o Manoel Carriço e ele livrou a cara da gente. Ficou 
preso uma semana.106 

 
  

Com uma programação muito diferente dos anos anteriores, o público vai, 

gradativamente, abandonando o Cine Popular, que fecha suas portas em 1966.  Para Manoel 

Carriço Filho, que presenciou esse instante, o fechamento do Popular deixou marcas 

profundas e lembranças ainda dolorosas. 

 
 

Por ter visto a Carriço Film se acabar, por ter visto meu pai fechar o cinema – meu 
pai ficou muito abalado, muito triste. Aí eu fiquei com isso na cabeça: que cinema 
não dava lucro, que não era uma coisa legal. Daí eu nunca pensei em ser um 
cineasta. Eu fiquei um pouco traumatizado.107 

 
 

Todavia, perguntado sobre a possibilidade de alguém da família Carriço continuar o 

trabalho desenvolvido por seu avô, Manoel Carriço Filho deu um grande suspiro e nos 

confessou que, mesmo sem experiência na área, e com seus 50 anos de vida, ainda gostaria de 

experimentar o prazer da produção audiovisual e, além disso, quer estimular essa arte também 

para seus filhos, caso eles desejem. Hoje, Manoel Carriço Filho possui dois meninos: um com 

dois anos de idade e outro com seis. Quem sabe não está nas mãos e nos sonhos de um deles a 

continuidade da Carriço Film? Ou ainda o projeto daquele grande estúdio de ficção em Juiz de 

                                                 
105 Veja anexo 56. 
106 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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Fora? 

 
 
3.5 E O ACERVO? 

 
 

Ainda nos anos 50, consciente da importância de seu trabalho, o próprio João Carriço 

doa parte de seu acervo à Prefeitura Municipal. Pouco tempo depois, documentos e livros de 

anotações da Carriço Film foram desaparecendo entre uma gestão e outra. Três anos após a 

morte do cinejornalista, seu filho Manoel Carriço passa para a Prefeitura Municipal o acervo 

restante (202 cinejornais). Dessa vez, a aquisição é paga. O jornal Gazeta Comercial108, do dia 

05.jun.1962, publica a Lei nº 1657, de 28.maio.1962, na qual o prefeito municipal, senhor 

Olavo Costa, fica autorizado a adquirir da Carriço Film essa parte do acervo pela importância 

de até Cr$804.000,00.  

Tanto os filmes doados por João Carriço quanto os adquiridos pela Prefeitura 

Municipal foram depositados, inicialmente, num almoxarifado em frente ao Cemitério 

Municipal - um local muito quente, onde o sol batia diretamente nas latas e guardava-se de 

tudo, inclusive material de construção. Além disso, há relatos da existência de inúmeras 

goteiras no local. Em 1966 é iniciada uma campanha para preservação do acervo a pedido da 

própria família Carriço. Na época, Décio Lopes, além de jornalista do Diário Mercantil, era 

funcionário da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Segundo ele, 

depois de fazer um alerta a essa secretaria sobre as condições inadequadas de conservação do 

material, houve a ordem para que funcionários da Prefeitura começassem a limpar os rolos.  

 
 

Eles apenas abriam as latas e passavam um paninho na película. Mas, com o 
contato com o ar, a coisa piorou. Os filmes começaram a melar e aí tiveram que 
jogar fora. Eu tenho um amigo que trabalhava no IPLAN, que na época era um 
serviçal lá, que chegou a enterrar vários rolos atrás da Câmara Municipal, onde era 
a Secretaria de Cultura, coordenada pelo professor Joel Neves.109 

 
 

Alguns anos depois, eis que surge mais uma ação polêmica por parte da Prefeitura 

Municipal: após uma denúncia de Antônio Guedes, que também trabalhava na Secretaria de 

Cultura Municipal na época, o jornal Urgente estampa, na capa, que parte do acervo da 

                                                                                                                                                         
107 O trecho da fala de Manoel Carriço Filho foi retirado da entrevista realizada em 21.set.2006. 
108 Veja anexo 57. fonte: Divisão de Patrimônio Cultural da Funalfa 
109 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 



 86 

Carriço Film, no suporte de nitrato110 – material altamente deteriorável foi jogado no Rio 

Paraibuna por funcionários da prefeitura.  

 
 

Denúncia: Muitos Milhões de cruzeiros foram atirados no Paraibuna 
As autoridades municipais estão atirando no rio a nossa história. ‘Este é um 

crime inadmissível’, afirma Manoel Carriço. Jogados entre inúmeras goteiras que o 
telhado permite, os filmes pioneiros de João Carriço à medida que vão se 
deteriorando estão sendo atirados no Rio Paraibuna. É que a nitrocelulose quando 
se decompõe, transforma -se em material altamente perigoso, porque é facilmente 
inflamável. – Assim, paulatinamente, vai-se consumindo um valioso acervo 
histórico da cidade e ninguém toma providências. Filmes avaliados em 
aproximadamente 12 mil cruzeiros são atirados no rio Paraibuna, no valor de  Cr$ 
2,00. É preciso que se faça algo enquanto resta alguma coisa que salvar, porque o 
xadrez da vida é sempre uma peça muito valiosa. (jornal Urgente nº 6, novembro de 
1973 apud SIRIMARCO, 1980, anexos) 

 
 

A partir daí, o movimento de preservação do acervo da Carriço Film ganhou ainda 

mais substância. Um dos maiores defensores do acervo foi Décio Batista Lopes. A pedido da 

Prefeitura Municipal, o jornalista preparou um relatório sobre as condições em que se 

encontrava aquele material. O documento apontava que 90% dos filmes da produtora Carriço 

Film estavam em película à base de nitrato (que vem da nitrogricelina – TNT).  

 
 

A demora nas providências não foi por causa da falta de relatórios técnicos 
especializados. Eu peguei todos os documentos, mandei para o Secretário de 
Cultura da época, Holf Bendel, e ainda publiquei no Mercantil. Na imprensa, a 
situação de descaso começou a ser denominada como O caso Carriço.111 

 
  

A última cartada de Décio Lopes foi escrever uma matéria, de primeira página, no 

jornal Diário Mercantil com o título: Carriço pode explodir museu. Além da manchete 

bastante chamativa (e sensacionalista) ele utilizou uma grande foto que mostrava um 

amontoado de latas furadas, desordenadas e enferrujadas com filmes melados ou endurecidos. 

 
 

Na matéria eu coloquei o seguinte... que quando um filme explode, ele desenrola e 
nada apaga. Nem água, nem extintor de incêndio. Podia botar fogo no bairro 
Mariano Procópio, no Museu Mariano Procópio e também no Quartel General, que 
ficava do outro lado do lago. Se caísse no paiol, né, todos pensariam que era uma 
contra-revolução. (risos) Aí, o general, responsável pela 4ª Região Militar foi até o 
prefeito da época, o Mello Reis e, em 24 horas, o acervo saiu da cidade e foi para a 

                                                 
110 O nitrato era principal material utilizado na confecção da película até a década de 50. Com essa composição, 
a película “melava”, tinha as imagens decompostas e se auto-inflamava com facilidade, sobretudo se não fosse 
acondicionada da forma adequada. 
111 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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Cinemateca de São Paulo. Na época eu briguei, fui até ameaçado de morte porque 
os filmes tinham que ir embora. Senão eles acabavam aqui.112 

 
 

Em dezembro de 1977, a coleção da Carriço Film chegou à Cinemateca Brasileira, em 

São Paulo, com um plano de restauração. Conforme Décio Lopes, que intermediou todo o 

processo por ordem da Prefeitura Municpal, eram 690 rolos de negativos e positivos de 

imagens e sons sincronizados. Ele ficou três anos no Instituto Nacional de Cinema Educativo, 

sob orientação do técnico Fernando de Noronha e do cineasta Humberto Mauro, aprendendo 

as técnicas para salvar o acervo da Carriço Film.  

O custo para a recuperação e a copiagem do acervo em bitola 16 mm foi avaliado, na 

época, em aproximadamente Cr$ 9 milhões. O trabalho seria dividido em três fases: A 

primeira seria o fichamento, no qual se tomaria o conhecimento do estado físico e químico 

dos filmes, a fim de se produzir um levantamento prévio do conteúdo de cada título. Além 

disso, os rolos mais danificados deveriam ser submetidos aos tratamentos de emergência. 

Num segundo momento, teríamos a análise técnica e a definição das prioridades e métodos de 

recuperação a serem utilizados. Já a parte final envolveria uma série de procedimentos, de 

acordo com a situação de cada filme, por exemplo: feitura de matrizes positivas ou negativas, 

sincronização, feitura de cópias em 16 mm ou 35 mm e destruição de originais inflamáveis.  

A partir do Simpósio Sobre o Cinema e a Memória do Brasil, realizado em agosto de 

1979, no Rio de Janeiro, algumas instituições da área, assim como a Cinemateca Brasileira, 

decidiram excluir de seus orçamentos o custo de mão-de-obra especializada e o custo 

operacional do maquinário de restauração. A proposta era formular orçamentos somente em 

cima do custo das películas virgens destinadas às novas matrizes. Dessa forma, os demais 

custos seriam cobertos por verbas federais. Desde que o acervo da Carriço Film deu entrada 

na Cinemateca Brasileira até 1981, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora chegou a investir 

somente Cr$100 mil, ou seja, pouco mais de um porcento do valor total para a restauração do 

acervo. A idéia foi cobrir apenas os custos de uma primeira copiagem que facilitasse o 

desenvolvimento de uma política de demonstração de parte dos filmes nos circuitos paralelos, 

como festivais e mostras de cinema.  

O jornalista Décio Lopes afirma que mais de 40% do acervo já teria sido perdido ainda 

em Juiz de Fora por conta da conservação inadequada. A perda ainda aumentou 

substancialmente após o incêndio ocorrido na Cinemateca Brasileira no dia 06.nov.1982. Em 

apenas cinco minutos, milhares de rolos arderam nas chamas que, mais uma vez, contribuíram 

                                                 
112 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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para a perda de uma parte significativa de nossa história contada através do audiovisual. 

Somente da Carriço Film foram destruídos 208 rolos de filmes e outros 34 desapareceram.  

Depois de mais essa perda, apenas uma parte mínima dos filmes foi restaurada e, logo depois, 

o processo não teve continuidade por falta de verbas.  

 Décio Lopes acredita que os processos de recuperação e copiagem só estão paralizados 

por falta de providências do Poder Público Municipal, que teria deixado de enviar as verbas 

necessárias e descumprido a exigência prevista na Cláusula Quinta do contrato firmado entre 

a mesma instituição e a Cinemateca Brasileira no dia 24.abril.1978. Tal exigência referia-se à 

contratação de um técnico fiscal intermediário entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a 

Cinemateca. 

 
 

A Cláusula Quinta dizia o seguinte: ‘a prefeitura contratará pessoa de sua 
confiança, familiarizada com os problemas de preservação cinematográfica, para 
ser seu delegado junto à Cinemateca e acompanhar, informar, comprovar a 
execução dos trabalhos de fichamento, catalogação e restauração dos filmes’. Essa 
pessoa ainda seria responsável por elaborar projetos visando atrair recursos 
financeiros e outras fontes oficiais e privadas, destinados a diminuir os custos 
municipais. Isso era subentendido até a instalação completa e definitiva de uma 
Filmoteca Carriço em Juiz de Fora, nas dependências da Funalfa.113 

 
  

Em ofício datado de 31.dez.1982, a Cinemateca Brasileira declara a existência de 690 

rolos inventariados. Após o incêndio, são 448 rolos depositados (o que não quer dizer 448 

cinejornais e documentários). O diretor adjunto da Cinemateca Brasileira, Carlos Roberto de 

Souza,  afirma que  

 
 

A coleção Carriço chegou à Cinemateca na Segunda metade da década de 70, 
trazida pelas mãos, empenho e iniciativa do infatigável pesquisador Décio Lopes. 
Os rolos foram inventariados e estabeleceu-se, a partir desse inventário, um plano 
de restauração que foi iniciado, no laboratório da própria Cinemateca, com recursos 
parcialmente liberados pela Prefeitura de Juiz de Fora. 
 Infelizmente, o andamento do processo não teve a continuidade que se fazia 
necessária e apenas uma parte da coleção foi efetivamente restaurada. (...) Várias 
edições de cinejornais Carriço (algumas já duplicadas, outras não), ainda no suporte 
fílmico inflamável utilizado pela indústria cinematográfica até o início dos anos 50, 
se perderam. (BRASILEIRA, 2001, p. 06 e 07) 

 
 

A dedicação do jornalista Décio Lopes ao acervo da Carriço Film rendeu- lhe, no 

primeiro semestre de 2006, o merecido título de Cidadão Benemérito de Juiz de Fora, 

oferecido pela Câmara Municipal. Entretanto, até hoje existe uma incerteza do número exato 

                                                 
113 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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de cinejornais e documentários que sobraram do acervo da Carriço Film. Esse fato se deve 

porque parte do material que se encontra na Cinemateca Brasileira ainda não foi restaurado e, 

além disso, dentro de cada lata existem negativos e positivos de som e imagem, podendo não 

ser um cinejornal completo, mas fragmentos ou ainda mais de uma edição. De uma forma ou 

de outra, as fichas da Cinemateca Brasileira dão conta de cerca de 250 cinejornais em nome 

da Carriço Film.  

A nível local, o acervo histórico da Carriço Film também preocupa. Conforme relato 

de Manoel Carriço Filho, quase todo material original que se encontrava sob guarda da 

família foi sendo emprestado para diversas pessoas, que acabaram não devolvendo. Hoje, 

restam apenas cópias de poucas fotografias, documentos e programas do Cine Theatro 

Popular. No Museu Mariano Procópio encontram-se mais algumas fotos e, na Funalfa - 

Fundação Alfredo Ferreira Lage – as cópias de parte da obra restaurada da Carriço Film.  

De acordo com o historiador arquivista responsável pela Divisão de Memória da 

Funalfa, Nilo de Araújo Campos, o acervo audiovisual sob a guarda da instituição é 

constituído basicamente por materiais produzidos por João Gonçalves Carriço e pela família 

de Nair Miana. Os Miana teriam doado cerca de 30 filmes originais em 16 mm, retratando 

principalmente as décadas de 40 e 50 na cidade, enquanto que o acervo da Carriço Film seria 

constituído apenas de cópias dos cinejornais e documentários: “cerca de 20 a 30 em formato 

16 mm, 10 a 15 em 35 mm e outros 125 cinejornais em VHS”114. Os originais estão 

guardados na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Já no relatório apresentado por Décio 

Lopes, anos atrás – logo após o período de copiagem feito pela Cinemateca Brasileira, a 

relação de filmes que deveria constar na Funalfa seria: 18 cópias de originais em 35 mm, 43 

cópias de originais em 16 mm e cerca de 100 cópias em vídeo. Mais uma vez os números não 

batem e retorna a incerteza quanto à contabilidade dos filmes da Carriço Film.  

 No primeiro semestre de 2006, o historiador Nilo Campos, a serviço da Funalfa, 

elaborou um projeto para restauração do restante do acervo da Carriço Film, que aguarda essa 

providência há anos nas prateleiras da Cinemateca Brasileira. O projeto também contempla a 

produção de cópias de todo o material em dois formatos: Betacam (que ficará como uma 

espécie de matriz do acervo local da Funalfa) e DVD (que poderá ser manipulado por 

estudantes e pesquisadores, inclusive para empréstimos). Além disso, toda a produção da 

Carriço Film também seria separada por temas, como, arquitetura da cidade, personalidades, 

carnaval, entre outros, facilitando assim pesquisas de periodicidade mais longas.  

                                                 
114 O trecho da fala de Nilo de Araújo Campos foi retirado da entrevista realizada em 15.set.2006 
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 O projeto foi enviado para análise da comissão que rege a Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura de Minas Gerais, todavia, apesar dos vários anos de atividades e das centenas de 

projetos culturais desenvolvidos, patrocinados ou apoiados pela Fundação Alfredo Ferreira 

Lage, além da importância histórica e cinematográfica da obra, o referido projeto de 

restauração do acervo da Carriço Film não foi aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado 

de Minas Gerais.  
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4 OS FILMES ESCOLHIDOS 
 
 
 A delimitação e escolha das obras que vieram a constituir a base para a análise fílmica 

desta pesquisa não fo i uma das práticas mais fáceis. Inicialmente, o catálogo Cinejornal 

Carriço, da Cinemateca Brasileira, nos auxiliou muito. Nele, descobrimos algumas 

características básicas desses filmes, que vieram a promover uma orientação prévia. A par 

dessas informações, buscamos na Fundação Alfredo Ferreira Lage, a consulta ao acervo 

restante da Carrriço Film. Nessa instituição, trabalhamos vários dias, intercalados, 

garimpando os mais de 100 cinejornais e documentários disponíveis em formato VHS. 

Normalmente, essas consultas eram realizadas uma ou duas vezes por semana, de acordo com 

a disponibilidade da Fundação, num período médio de quatro horas diárias e, sempre com o 

acompanhamento do historiador Nilo de Araújo Campos, que é chefe da Divisão de Memória 

da Funalfa. Com ele, também tivemos a oportunidade de conversar bastante a respeito deste 

material e de nossa pesquisa. 

 Embora, desde o início, soubéssemos que não iríamos ter condições temporais de 

analisar todo esse material dentro de um curso de Mestrado, acreditamos que o contato com 

os demais filmes disponíveis no acervo da cidade tenha sido muito válido para a identificação 

daquelas obras de real importância para este estudo. Além disso, essa proximidade do todo 

(que restou a nível local) nos fez perceber uma série de transformações que foram ocorrendo 

na Carriço Film e na própria obra de João Gonçalves Carriço. 

Dessa forma, escolhemos um total de 18 filmes: quatro documentários e 14 

cinejornais. Esta escolha levou em consideração fatores como:  

a) marco inicial da produção;  
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b) influência da evolução técnica ao longo dos anos;  

c) diferenciações na linguagem fílmica adotada;  

d) diversidade de temas trabalhados;  

e) marco final da produção. 

Como parâmetros dessa reflexão a seguir, instituímos a análise da linguagem narrativa, 

das imagens, do áudio e da montagem. Visando facilitar a compreensão do amigo leitor 

vamos fazer primeiro uma análise individual, ou seja, por obra e, logo depois, iremos apontar 

algumas características em comum encontradas na maior parte dos filmes desse acervo. 

  

 CINEJORNAIS E DOCUMENTÁRIOS ESCOLHIDOS 
ANO CATEGORIA IDENTIFICAÇÃO / TÍTULO 
1929 Cinejornal Cinejornal Carriço SN-015 
1934 Cinejornal Cine Jornal Actualidades nº 001 
1935 Cinejornal Cine Jornal Actualidades nº 18 
1935 Cinejornal Cine Jornal Actualidades nº 21 
1936 Cinejornal Cine Jornal Actualidades nº 34 
1936 Documentário Cine Jornal Actualidades nº 44 
1941 Documentário Material Bélico 
1942 Cinejornal Cine Jornal SN 016 
1947 Cinejornal Cinejornal SN 038 (pelo catálogo Cinejornais Carriço) ou  

Cinejornal nº 126 (pela cartela de letreiro inicial) 
1947 Cinejornal Cinejornal Carriço SN 039 
1947 Documentário Padre Antônio e a benção através do cinema 
1947 Documentário Padre Antônio: O iluminado de N.S. das Graças 
1948 Cinejornal Cinejorna l nº 159 
1951 Cinejornal Cinejornal nº 221 
1951 Cinejornal Romaria ao Santuário de N.S. Aparecida 
1952 Cinejornal Cine Jornal nº 237 
1952 Cinejornal 102 anos! Mas... cada vez mais jovem. 
1955 Cinejornal Cine Jornal SN 075 (pelo catálogo Cinejornais Carriço) ou  

Cine Jornal nº 248 (pela cartela de letreiro inicial) 
 
 

 
4.1 ANÁLISE FÍLMICA INDIVIDUAL / POR OBRA115 

 
 
a) Cinejornal Carriço SN-015    -  1929 

 

                                                 
115 Os letreiros iniciais e finais de cada cinejornal são contabilizados apenas no tempo total, não interferindo no 
tempo de duração das matérias.  Para contabilizarmos essas matérias, levamos em conta apenas a duração da 
ficha de letreiro que precede e indica o tema de cada uma delas. 
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Esse cinejornal politemático de caráter experimental é considerado o mais antigo 

daquilo que restou do acervo da Carriço Film. O tempo de duração total não chega aos quatro 

minutos: 3’42”, divididos em seis temas assim intitulados com as seguintes placas de letreiros 

antes de cada um deles: Cine-Theatro Popular da empresa João G. Carriço (Amigo do Povo) 

(com 18 planos e 2’01”), Na intimidade do lar (01 plano e 14”), Algumas vistas de Mariano 

Procópio (Minas) (03 planos e 23”), O Jardim da 4ª Região Militar (01 plano e 22”), O nosso 

querido Edison (04 planos e 24”), Dois bicudos não se beijam (02 planos e 14”).   

Nessa cópia não há vinheta inicial da Carriço Film. Entra-se direto no que vamos 

chamar aqui de primeira proposta temática. Entretanto, é preciso saber que, nesse cinejornal, 

este termo se equivale apenas a um conjunto de imagens referentes ao mesmo tema. O filme é 

mudo. A narrativa se estabelece unicamente pelo ordenamento de imagens e letreiros. 

Inicialmente, estes últimos indicam o título de cada sequência a ser mostrada, mas também 

são utilizados para narrar e/ou interpretar cenas exibidas.  

Aqui, temos a visão de um cinema com temáticas bastante particulares, ou seja, 

próprias do universo pessoal de João Gonçalves Carriço: a fachada do seu cinema, a sua casa, 

o bairro Mariano Procópio – onde nasceu e cresceu, além do garoto Edison – uma das 

principais atrações da noite de estréia do Cine Theatro Popular, em 1927. Encontramos 

basicamente registros de situações e pessoas que interessavam à ótica do novo diretor. É o 

particular transformado em alegoria pública. Dessa forma, não há nenhuma notícia, apenas 

retratos da cidade e dos conhecidos de João Carriço. Todos os temas são de interesse local e 

nenhum deles é tratado com profundidade. Além disso, o cinejornal é muito fragmentado, 

sendo difícil estabelecer relações entre os temas. 

Com um número total de 29 planos, vamos observar uma média de 7,65 segundos para 

cada um deles. Não há grandes preocupações estéticas nesse momento. Interessa mais o 

registro e a possibilidade de experimentação. O filme é iniciado com uma placa de letreiro 

cujo fundo parece um tipo de papel de parede como um mosaico dividido em vários 

quadrados dispostos, com certa inclinação, um ao lado do outro. O letreiro, com fontes 

brancas e com poucas serifas, informa que as próximas imagens serão do Cine Theatro 

Popular da Empresa João G. Carriço. Na mesma ficha, entre parênteses, o produtor faz 

questão de marcar seu bom relacionamento com o público-alvo de sua sala de exibição 

escrevendo: “Amigo do Povo”.  

Logo após, vemos imagens da fachada do Cine Popular no momento do término de 

uma de suas matinées. Entra na tela outra ficha de letreiro na qual João Carriço não perde a 
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oportunidade de comemorar o sucesso dentro de um estilo nada modesto: “Saída da matinée  

de Domingo cuja concorrência é attrahida pela excellencia dos seus programas”. As imagens, 

em planos gerais fechados, inteiros e americanos, nos mostram dezenas de pessoas saindo do 

cinema e andando, meio desordenadas, em direção à câmera. Esta última está no tripé, mas 

não permanece estática. Ela se desloca lateralmente, num ir e voltar, na tentativa de mostrar o 

maior número de espectadores saindo do cinema, sem destacar nenhum elemento ou pessoa. 

Também chega a mudar a posição de filmagem: de frontal para lateral à porta de saída. 

Nesse registro podemos constatar dois fatos interessantes com relação ao público das 

matinées do Cine Theatro Popular: a maior parte dos presentes é representada por crianças e 

jovens do sexo masculino. Entretanto, há também muitos homens adultos saindo dessa sessão 

de matinée. Entre o grupo masculino verificamos também a forte presença de crianças e 

jovens negros. Já o número de meninas é extremamente reduzido. Nos 18 planos mostrados 

sobre esse tema, poderíamos arriscar ter visto, no máximo, uma meia dúzia de representantes 

do sexo feminino. Ainda nesse momento experimental, o cineasta juizforano inicia o 

mecanismo de auto-propaganda da Carriço Film ou, nesse caso, do Cine Theatro Popular. 

 O único plano de “Na intimidade do lar” mostra Manoel Carriço (ainda muito jovem) 

rindo e acenando para a câmera ao lado de uma janela onde vemos três jovens mulheres 

segurando um casal de crianças. Não conseguimos precisar quem seriam essas outras pessoas. 

Sabemos apenas que pertencem às relações familiares ou de amizade de João Carriço. Aqui, o 

cineasta trabalha com muitas panorâmicas descritivas de paisagens e ambientes. Nas imagens 

do bairro Mariano Procópio, observamos planos que mostram a fachada da antiga fábrica de 

tecelagem Ferreira Guimarães. Um nostálgico bonde recorta a imagem. Vemos inúmeras 

pessoas se agrupando próximo ao local filmado. Algumas delas olham curiosas para a câmera 

que, novamente, está no tripé, mas promove uma incessante ida e volta horizontal. Na “Quarta 

Região Militar” vemos um plano com grande profundidade de campo, porém, com imagens 

bastante saturadas. Os movimentos de panings continuam com grande indefinição de início e 

fim. O “Querido Edison” – atração especial do dia de inauguração do Cine Theatro Popular, 

em 1927, tem a câmera só para si. Nessa sequência, também possuidora de um tom bastante 

pessoal, ele desfila se aproximando lentamente da câmera, faz pose, em close, movimentando 

o rosto. Os outros dois planos que a montagem coloca dentro desse tema não possuem relação 

direta com Edison. O primeiro mostra parte de um lago com a moldura natural de uma árvore 

e, o segundo, registra quatro pessoas separadas passeando por um bosque – ambos 

possivelmente filmados na área da 4ª Região Militar, hoje, pertencente ao Museu Mariano 

Procópio. 
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O último tema “Dois bicudos não se beijam...” parece ser uma brincadeira de João 

Carriço com algum de seus amigos. Vemos um motorista, sentado ao volante, abrindo a porta 

de um carro de época. Duas pessoas se aproximam. Entra na tela uma placa de letreiro 

interpretativa: “Commigo não, violão”!  Acreditamos que uma dessas pessoas, o senhor 

vestido de terno branco seja o próprio João Carriço. Ele insiste que o outro homem entre no 

veículo antes dele. Nessa cena, as duas placas de letreiros não apenas dão título e informam, 

mas propõem a brincadeira e um tom engraçado às imagens. Acreditamos que essa ação tenha 

sido montada para a câmera, entretanto, fora daquele momento histórico vivido, encontramos 

dificuldade para compreender o sentido real da situação humorística proposta por João 

Carriço. Talvez fosse algo que somente alguém da equipe conseguisse nos contar. 

Infelizmente, o cinegrafista Carlos Alberto, único membro vivo, ainda não estava na Carriço 

Film naquele momento.  

Vale ressaltar que todas as filmagens foram realizadas em ambientes externos, com a 

câmera sempre mantida no tripé, promovendo diversos movimentos ho rizontais algumas 

vezes em sequência e, outras, quebrados. A fotografia tem um contraste muito alto chegando a 

ficar, em certos momentos, quase sem gradações de cinza, além de apresentar figuras com 

bordas mal definidas e imagens com aspecto lavado. Os planos variam de gerais abertos, na 4ª 

Região Militar, passando por gerais fechados, inteiros, americanos, médios, próximos e até 

closes. Nos planos abertos, as pessoas passam pela câmera, entrando e saindo do quadro. A 

montagem é simples, trabalhando basicamente com cortes secos para a transição das imagens. 

Algumas fichas de letreiros possuem fundo com textura. O letreiro final, com fundo preto, 

apresenta uma curiosidade na parte superior: trata-se da palavra “universal” rasurada. Qual 

seria o motivo desta censura? O que representaria “universal”? 

 
 
b) Cinejornal Actualidades 001   –  1934 

 
 

Oficialmente, este teria sido o primeiro cinejornal do período de produção ininterrupta 

da Carriço Film. Com duração de 6’37”, ele é dividido em três assuntos: “O Exmo. Snr. Dr. 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, D.D. Presidente da Constituinte, em visita à nossa 

cidade” (22 planos e 2’32”), “A Empresa João Gonçalves Carriço, acaba de installar á rua 

Halfeld uma Agencia de Publicidade” (04 planos e 46”), “O Carnaval de 1934: vários 

aspectos colhidos pela Carriço Film” (12 planos e 2’08”). 
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Como o filme é mudo, cabe às imagens e letreiros o poder e a responsabilidade de 

constituir a linguagem narrativa. Esteticamente, os letreiros são construídos sob um fundo 

parecido com um papel de parede pintado, simulando um tipo de folhagem com pequenos 

arbustos. As placas de letreiro não apenas colocam um título da matéria que vem a seguir, 

mas explicam a mesma e dão informações que o público não conseguiria atingir somente 

contemplando as imagens. É o caso, por exemplo, do próprio letreiro inicial, no qual João 

Gonçalves Carriço cativa a relação íntima já estabelecida com os frequentadores do seu Cine 

Theatro Popular: “Carriço Film tem a honra de apresentar ao distinto público o seu primeiro 

Cine Jornal, feito nesta cidade. Nesse filme procuramos focalizar o que de mais interessante 

tem ocorrido ultimamente em Juiz de Fora, inclusive aspectos do carnaval de 1934”.116  

E para esse público - que já era de casa - João Carriço não teve vergonha de afirmar o 

caráter experimental do primeiro trabalho. 

 
 

Ao mesmo tempo pedimos ao generoso povo relegar alguns senões que por certo 
escaparam à nossa perspicácia. O que ora apresentamos, nada mais é do que fruto do 
esforço, modesto embora, da Empresa João Gonçalves Carriço. Alimentamos, 
porém, o desejo de contribuir, desse modo, para o engrandecimento de nossa 
Princesa de Minas, e, aliás, de nosso Estado.117 

 
 

As imagens começam com uma panorâmica horizontal (paning) que chega a fazer 

quase 180º de rotação. Nesse movimento observamos a cidade de Juiz de Fora, em um 

grande plano geral, vista de cima, mais especificamente do Morro do Cristo. Na sequência 

vemos outros grandes planos gerais parados – ambos com grande excesso de luz, originando 

imagens saturadas.  

A maior parte das imagens é formada por quadros parados e com a câmera estabilizada 

em tripé. Os planos são captados numa perspectiva frontal. Em alguns momentos fica clara a 

dificuldade do cinegrafista para equilibrar a composição do quadro utilizando o tripé. Como 

exemplo dessa situação, na visita do Presidente da Constituinte à Fazenda São Mateus, vemos 

um personagem com a cabeça recortada pelo enquadramento. João Carriço também faz planos 

gerais fechados, inteiros, americanos, médios e próximos. Para movimento de câmera ele usa, 

várias vezes, somente a panorâmica horizontal (paning). A câmera mostra tudo por um ângulo 

de visão na mesma altura das pessoas registradas. 

                                                 
116 Retirado de uma das placas de letreiro do Cine Jornal Actualidades nº001 
117 Retirado de uma das placas de letreiro do Cine Jornal Actualidades nº001 
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É explícita a incidência de uma auto-propaganda para divulgar a instalação de sua 

agência de publicidade – a primeira da cidade e da região. Basicamente são apenas dois 

planos, pois os outros dois (posteriores) mostram a equipe da Carriço Film em horário de 

folga e fora daquele espaço, não havendo qualquer relação direta com o mesmo. Num 

gramado da cidade são vistos, deitados, Manoel Carriço e dois cinegrafistas. É uma das 

poucas vezes que a equipe é flagrada fora de suas atividades. Dentro dos planos que registram 

a agência, o primeiro é mais aberto, mostrando a pequena fachada com diversos cartazes e 

alguns transeuntes passando pela rua Halfeld. No segundo plano, mais fechado, 

acompanhamos um grupo de homens observando os cartazes expostos. Olhando da fachada, o 

espaço físico da agência parece bastante simples e estreito. Talvez algo em torno de dois ou 

três metros de largura. Não se consegue observar muitos detalhes internos, devido à pouca 

iluminação. O letreiro do cinejornal explica que a função dessa agência de publicidade seria 

orientar o público sobre as produções exibidas no Cine Popular naquele ano. Acreditamos que 

os objetivos desse espaço iriam bem além dessa orientação. Em nossa perspectiva, a agência 

seria um instrumento de capitação de anunciantes para os cinejornais e manutenção das 

produções da Carriço Film.  

A parte inicial do registro do carnaval de 1934 nos chamou a atenção. Possivelmente 

esse foi o tema que também mais atraiu o espectador das sessões no Cine Popular. Num plano 

de detalhe (pouco usado pela Carriço Film) vê-se um halo ou moldura arredondada de cor 

preta, como se fosse um dos lados de um binóculos, no qual vemos, frontalmente, parte da 

máscara de um esqueleto que se move. A partir daí o halo preto desaparece e observamos uma 

sequência de várias fusões lentas. Em cada uma delas a máscara (ou a cabeça) muda, como se 

cada uma das sinistras figuras registradas se metamorfoseasse em outra. No restante da 

montagem temos apenas o corte seco como efeito de transição entre as imagens. Ao todo, são 

contabilizados 38 planos, o que dá uma média de 10,44 segundos para cada um deles no 

filme. 

A dificuldade no registro de muitas pessoas ao mesmo tempo pode ser visualizada na 

filmagem de uma matinée dançante no Club dos Graphos. Uma grande multidão de crianças 

toma conta do quadro. A proximidade é tamanha que o cinegrafista já não consegue sequer 

registrá- las. Muitas se perdem no limite inferior do quadro. A matinée do Cine Theatro 

Popular também não é esquecida. Entretanto, aqui, o cinegrafista filma em plano geral 

fechado ou americano, tomando o cuidado de manter certa distância para registrar 

devidamente os foliões mirins. Acreditamos que, na produção da maior parte das imagens 

houve interferência e participação ativa da equipe da Carriço Film para efetuar a organização 
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e posicionamento das pessoas enquadradas. Muitos desses sujeitos se comportam de forma 

estática, como se estivessem posando para fotos ou simplesmente olhando com curiosidade 

aquele novo aparelho. Voltando à Fazenda São Mateus, o próprio letreiro dá conta dessa 

situação: “O grande brasileiro e a ilustre Família Tostes são filmados em várias poses”.   

João Carriço se utiliza da luz natural para as filmagens, mesmo nas imagens internas da 

capela da Fazenda São Mateus. Entretanto, acreditamos que, para captar as imagens internas 

da matinée no Cine Popular, o produtor teria montado um esquema especial de iluminação 

específico para esse evento. As imagens internas mostram-se relativamente bem iluminadas 

tanto no primeiro plano quanto no plano de fundo. Não há identificação da equipe responsável 

pelo cinejornal. 

 
 
c) Cine Jornal Actualidades nº 018   -  1935  

 
 

Esse cinejornal é monotemático, trabalhando apenas o carnaval de 1935 em seus 

6’31”. O filme é mudo, ficando somente a cargo das imagens e das fichas de letreiros a 

responsabilidade da narrativa. Ao todo, são 60 planos, o que dá uma média de 6,51 segundo 

para cada plano na tela. 

No tema carnaval – outra paixão de João Carriço – o diretor trabalha de uma forma 

diferente: há maior proximidade com relação às pessoas registradas, ou seja, nesse evento, o 

povo não é visto somente como multidão ou grande massa. As pessoas deixam de ser apenas 

membros daquele grupo sem rosto que, na maioria das vezes, apenas compõem número para 

as “altas autoridades” em seus discursos, missas ou inaugurações. Aqui, há uma identificação 

dos sujeitos, que se aproximam da câmera e do espectador, principalmente por intermédio de 

planos mais fechados, como americanos, médios, próximos e até closes. 

A câmera está no tripé e move-se pouco. Na maior parte do tempo, são as pessoas 

filmadas que dão movimento à cena. Os ângulos das imagens estão na altura dos olhos de 

quem é filmado. Mesmo em número reduzido, encontramos a utilização de panorâmicas 

horizontais e verticais (panings e tilts). Durante as filmagens na matinée do Cine Popular 

vemos grande interferência da equipe no ambiente e no comportamento dos presentes. São 

feitas várias poses frontais com dezenas de crianças para que estas possam exibir suas 

fantasias. Grande parte das crinaças não está à vontade, ficando estáticas e com uma 

expressão tímida ao posar para câmera. Num close feito em uma menina, que é vista no plano 
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anterior com a família, o cinegrafista parece perguntar algo para ela, tentando uma interação 

ou talvez querendo descontraí- la. Ela dá um bonito sorriso e balança a cabeça negativamente.  

No Club dos Graphos, formado por amigos de João Carriço, o produtor reconhece a 

maior animação da criançada e não poupa elogios nos letreiros: “...esteve animadíssima a 

Matinée infantil”.118 Carriço estava certo. Apesar de ele também promover esses eventos 

durante o carnaval, foi justo o bastante para evidenciar a maior animação vista naquele outro 

ambiente. Lá, ele propõe um momento de humor ao espectador, através de um novo letreiro: 

“Agora não posso” e, em seguida, dá um close no rosto de alguém com uma máscara branca, 

cujos contornos demonstram uma expressão alegre e sorridente. As pálpebras dos olhos desse 

mascarado abrem e fecham piscando, como se estivesse fazendo charme para o espectador.  

Logo depois vemos vários closes de crianças. Algumas delas observam 

detalhadamente a câmera, tentando descobrir o que existe dentro daquele mecanismo 

desconhecido. Esse filme parece ser dedicado a esses pequeninos. Numa cena externa, em que 

o letreiro aponta para “um lindo cordão de crianças”, vemos dezenas delas se aproximando da 

câmera com grande euforia. Elas chegam tão perto que o cinegrafista perde seu campo visual. 

Outra matinée mostrada é a do Clube dos Planetas. Nela são presenciadas algumas imagens 

bastante saturadas e outras com sub-exposição. Na sequência, João Carriço faz um retorno ao 

seu mundo particular, mostrando imagens do filho, ainda adolescente, brincando carnaval à 

sua maneira. O letreiro introduz: “Faísca Junior bancando o Zé do Riachão montando um puro 

sangue”. Para finalizar o cinejornal, temos a beleza e a originalidade de alguns carros 

alegóricos do carnaval daquele ano. Pelo tempo e trabalho dispensados a esse registro, 

acreditamos que o próprio João Carriço tenha sido o cenógrafo responsável pela construção 

desses carros alegóricos.  

A montagem é simples, utilizando basicamente o corte seco. Não há identificação da 

equipe responsável pelo cinejornal. 

 
 
d) Cine Jornal Actualidades nº 021  -  1935 

 
 

Esse cinejornal dá ao espectador da Carriço Film, especialmente ao público juizforano, 

um grande presente: o uso da banda sonora, ou seja, a partir daqui, João Gonçalves Carriço 

rompe a barreira dos filmes mudos. Logo nos letreiros iniciais o diretor faz questão de 

apresentar a inovação tecnológica: “Gravação sonora – Sonofilms”. Na segunda placa de 
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letreiro ele explica a novidade: “A Empresa João G. Carriço, que não tem medido esforços 

para bem servir o público de Juiz de Fora, vae agora brindá- lo, levando á téla o seu primeiro 

Cine-Jornal fallado pelo systema Movietone”. 

O tempo de duração do filme é de 5’27”, sendo dividido entre cinco matérias: “A 

procissão do enterro” (57” e 13 planos), “Meninas do asilo João Emílio assistem a filme sacro 

no Popular” (45” e 09 planos), “Queima do Judas” (23” e 04 planos), “Comemoração do dia 

do trabalho” (1’23” e 08 planos) e “Inauguração de pavilhão de clínicas do Hospital 

Divisionário” (1’43” e 09 planos).  

Os três primeiros assuntos têm relação entre si, ou seja, a Semana Santa. Vale ressaltar 

que não há placas de letreiros separando ou identificando o tema de cada matéria. Somente a 

narração em voz over e as imagens cumprem esse papel. As editorias trabalhadas são: 

religião, comunidade e saúde. As pautas atendem principalmente aos interesses da Igreja 

Católica,  do exército e dos proprietários de algumas fábricas da época. 

As primeiras imagens mostram a saída de um grande número de pessoas da porta 

central da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. A dificuldade para iluminar artificialmente 

a parte interna desse tipo de ambiente, muito amplo, faz com que João Carriço opte apenas 

por imagens externas. Entre os movimentos de câmera, o destaque vai para um dolly in e um 

travelling ainda na matéria inicial. Em ambos movimentos, a câmera está no tripé, 

posicionado na parte de cima do veículo da Carriço Film. No primeiro movimento (dolly), a 

câmera está apontada para frente, enquanto o carro se aproxima rapidamente da multidão 

espalhada pela rua. Já no segundo (travelling), a câmera anda ao lado de um grupo de pessoas 

que passa a ser mostrado numa perspectiva diagonal. Apesar de interessantes, tais 

movimentos não são muito utilizados em outros cinejornais pelos cinegrafistas da Carriço 

Film. Talvez pela maior dificuldade de sua realização. 

A segunda matéria é, na verdade, o espaço de divulgação do trabalho da própria 

atividade cinematográfica de João Carriço, mais especificamente do Cine Theatro Popular. 

Nela, uma das coisas que mais chama a atenção é a expressão de seriedade e resignação das 

dezenas de meninas que saem, em plano geral fechado, da sala de cinema de forma 

absolutamente ordenada em duas fileiras e sob a supervisão bem próxima de suas superioras. 

Nenhuma das meninas conversa entre si ou sequer esboça um sorriso enquanto posam, quase 

estáticas, para a câmera. O narrador, em voz over, dá a sua versão para as imagens: “A 

empresa do Cine Popular proporcionou às orfãzinhas um momento de indelével prazer, 

                                                                                                                                                         
118 Retirado de uma das placas de letreiro do Cine Jornal Actualidades nº018 
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oferecendo- lhes a exibição de um filme sacro. Todas as crianças do asilo João Emílio 

estiveram presentes, inclusive as superioras desta casa de caridade”.119 

Além do mau gosto na utilização da palavra orfãzinha, a qual pode dar margem a um 

sentido pejorativo e absolutamente desnecessário ao texto narrativo, também não 

conseguimos notar nenhum momento de “indelével prazer” na face dessas meninas. O que 

realmente é difícil de acreditar, afinal, para um grupo de crianças que vivem em um convento 

vigiado por freiras e cercado de princípios religiosos durante todos os momentos do dia, 

acreditamos que, quando há uma pequena oportunidade de sair dessa rotina, o que elas menos 

deveriam gostar de assistir seria mais um filme sacro. De uma forma ou de outra, a exibição já 

valia como uma tentativa de aproximar esse público infanto-juvenil da Sétima Arte. 

Na sequência do cinejornal, temos a demonstração de um contraste, uma vez que, na 

próxima matéria, sobre a queima do Judas, são mostrados meninos, com um comportamento 

absolutamente inverso ao das órfãs. Também em plano geral fechado, eles pulam 

desordenados gritando e segurando longos pedaços de paus. Na expressão facial dos guris 

sobram sorrisos e alegria. Quando o boneco de Judas começa a pegar fogo, a ação continua 

numa típica brincadeira masculina, na qual o mais fraco (no caso o boneco) apanha até cair no 

chão. O texto da narração também demonstra essa mudança e entra no ritmo do bom humor. 

“Um dia aguardado com ansiedade pelos guris, sediosos de malhar o Judas. Alguns flagrantes 

deste tradicional castigo ao boneco de pano. Olhem com que vontade os pequenos sentam o 

pau no traidor”. 120  

Essa parte do texto é bem interessante, pois o narrador conversa diretamente com o 

espectador. Chama sua atenção sem o menor constrangimento. Aqui, as imagens procuram 

muito mais registrar a ação ou como diz o narrador “os flagrantes” do que produzir uma 

sequência dentro de uma preocupação estética. Vemos a utilização de uma panorâmica 

horizontal tão rápida, que mais parece um chicote conduzindo o olhar do espectador até a 

imagem do Judas queimando. 

Já na matéria sobre o dia do trabalho, observamos um trecho com uso de adjetivação 

excessiva: 

 
 

O dia do trabalho foi brilhantemente comemorado, tendo as mais importantes 
fábricas de Juiz de Fora, Sarmento, Mascarenhas, Santa Cruz e outras, promovido 
animadas festas no Morro do Redentor.  Em homenagem também a este dia, o Clube 

                                                 
119 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº021 
120 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº021 
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Sedã fez realizar uma pomposa matinée dançante nos salões da Industrial Mineira. 
Um grupo de convidados e, entre eles, os diretores da importante fábrica Sedã.121  

 
 

Além da adjetivação excessiva, esse trecho da narração deseja a todo custo vender a 

boa imagem dos patrões. Embora seja a comemoração do dia do trabalho (e do trabalhador), 

os operários desse processo são vistos apenas em planos gerais abertos, como membros de 

uma grande massa, sem qualquer identificação. No dia do trabalhador, a objetiva e o texto da 

Carriço Film se preocupam em mostrar de perto apenas os gerenciadores deste processo. 

Onde estaria o admirável João Gonçalves Carriço que fazia questão de assinar como o amigo 

do povo? A qual povo ele estaria referindo? 

No final dessa matéria, observamos uma espécie de murmurinho, como se ouvíssemos, 

ao mesmo tempo, a conversa de dezenas de pessoas, de uma forma que não conseguimos 

entender uma só palavra. Todavia, acreditamos não ser uma tentativa experimental de 

colocação do som direto ou ambiente. Talvez apenas a utilização de um trecho sonoro com 

essas características. 

Passando para a última matéria, vamos verificar que o assunto propriamente dito (a 

inauguração do pavilhão de clínicas) é praticamente deixado de lado, dando lugar para as 

“altas autoridades” presentes. Não contente em mostrá- los posando para as lentes somente de 

maneira frontal, a equipe da Carriço Film chega a produzir um plano apenas para simular a 

saída de cada um dos figurões da elite política, militar e eclesiástica da cidade e região. 

A maior parte das imagens é filmada em ambientes externos. A única exceção refere-

se ao momento em que os diretores da fábrica Sedã são mostrados dançando num clube. 

Todavia, a iluminação utilizada continua sendo somente a natural, através da entrada da luz 

solar pelas grandes janelas que vemos abertas ao fundo do enquadramento. Como dissemos 

anteriormente, alguns movimentos de câmera, especialmente panorâmicas, são 

demasiadamente abruptos, como na matéria da queima do Judas ou na matéria sobre a 

procissão do enterro. Nesta última, verificamos algumas imagens um tanto saturadas. Já na 

matéria sobre o dia do trabalho, as árvores no Morro do Redentor produzem uma grande 

sombra e deixam alguns planos com um contraste muito grande entre regiões de luz e sombra. 

Todas as imagens são filmadas com a câmera no tripé. Os enquadramentos usados são gerais 

abertos e fechados, inteiros, americanos e médios.   

A montagem é simples e usa basicamente corte seco. Ao todo, são contados 43 planos, 

o que dá uma média de 7,83 segundos para cada plano na tela. O letreiro inicial da Carriço 

                                                 
121 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº021 
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Film é parado com fundo preto e letras brancas com pouca serifa. Já a ficha de letreiro final 

propõe ao espectador o slogan mais polêmico da produtora: Carriço Film – Tudo vê, tudo 

sabe, tudo informa. Ambicioso, não? 

A trilha sonora e a narração são trabalhadas com um cuidado especial, afinal, é o 

primeiro filme sonoro de João Carriço. Aqui, cada um dos trechos musicais que recobrem as 

matérias é coerente ao ritmo e aos temas das mesmas. Além disso, a qualidade e a nitidez da 

gravação do áudio tornaram o texto narrativo bastante audível, especialmente quando 

comparamos esta narração a narrações de anos posteriores. Sabendo que o processo de 

sonorização desse cinejornal foi realizado no Rio de Janeiro, por uma empresa especializada 

(Sonofilmes), acreditamos que esse fator tenha influenciado neste diferencial.  

Não há identificação da equipe de profissionais responsáveis pelo cinejornal. 

 
 

e) Cine Jornal Actualidades nº 34  - 1936 

 
 

Esse é um dos mais longos cinejornais encontrados no acervo restante da Carriço Film. 

Ele possui duração de 13’43” e é monotemático. Vale ressaltar que não reordenamos esse 

cinejornal como um documentário, pois acreditamos que o mesmo não demonstra 

aprofundamento devido ao tema trabalhado, apesar de ser monotemático e possuir longa 

duração. 

Logo após o letreiro inicial, que aponta para a produtora Carriço Film e o número 

dessa edição, verificamos outra ficha de letreiro apresentando o título inicial “O carnaval de 

1935 em Juiz de Fora” e a identificação da direcção de Manoel G. Carriço e a photographia de 

Jayme Barbosa. Os demais profissionais, como narrador, assistente de câmera, montador e 

produtor, mais uma vez, são deixados de lado. Vale ressaltar que esse procedimento de 

apresentação da equipe no início do trabalho não é uma das práticas costumeiras da Carriço 

Film. Seria essa uma influência de Filhinho, desejando ampliar seu reconhecimento como 

diretor perante o público? 

O texto narrativo começa exaltando a cidade de Juiz de Fora, caracterizando-a como 

pólo industrial, comercial e econômico. Sobram elogios ao município e à população. Todavia, 

o narrador apenas lê o texto, muitas vezes, sem interpretar as palavras, sem colocar a 

entonação ou as pausas necessárias, como alguém que está iniciando a prática desse tipo de 

leitura. Além disso, a narração é pouco audível, dificultando o entendimento de certas 

palavras. A qualidade do som é similar ou pior àquela que ouvíamos naqueles antigos 
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sistemas de alto-falante que os feirantes utilizavam para vender seus produtos em carros e 

caminhões pelas ruas.  

A altura da música de fundo (comparada à da narração) pode ter ajudado a prejudicar a 

compreensão das informações. Durante esse trecho da narração, observamos grandes planos 

gerais da cidade vista, mais uma vez, do alto do Morro do Cristo. Inicialmente, não há 

qualquer relação direta, tanto do texto, quanto das imagens ao tema desse cinejornal. A trilha 

sonora trabalha com velhas e conhecidas marchinhas de carnaval. São longos os períodos que 

mostram apenas imagens de foliões brincando e essas músicas de fundo, sem narração. Chega 

a parecer um clipe das melhores imagens do carnaval daquele ano (na concepção de Filhinho) 

coberto por outras músicas do mesmo ritmo: marchinhas bastante conhecidas.  

Encontramos também uma experimentação de uso de som direto que nos chamou a 

atenção. Trata-se de um grupo de foliões (sete homens e duas mulheres, sendo uma delas a 

Rainha do Carnaval) sentados num carro aberto da época e cantando parte de uma música em 

homenagem à rainha. A montagem, entretanto, não sincroniza devidamente todos os três 

planos dessa sequência. Em alguns outros curtos momentos do cinejornal, ouvimos uma 

espécie de murmurinho que, para nós, caracterizaria o som ambiente captado num local com 

muitas pessoas falando ao mesmo tempo, onde não se consegue identificar nenhuma das 

mensagens propriamente ditas. Cabem, aqui, alguns questionamentos: Se oficialmente a 

equipe da Carriço Film inaugurou seu equipamento de gravação do som direto somente em 

1947, como teriam sido realizadas essas experimentações? Haveria Manoel Carriço pego 

emprestado esse tipo de equipamento para essas tentativas?   

Voltando a falar da narração, verificamos que, num outro momento, durante grande 

agitação popular, o narrador mostra um texto bem diferente. Agora, bastante humorado. Ele 

chega a brincar com a própria equipe. Enquanto vemos algumas imagens aceleradas, ou seja, 

com foliões pulando e brincando num ritmo acima do normal, ele comenta: 

 
 

O carnaval espalha alegria por todas as pessoas. Domina de tal maneira e leveza  
seus foliões que é comum  chamar de perto a loucura, por que em geral eles perdem 
a cabeça. E o nosso operador, como bom folião, que fez esse reportagem, também 
parece que ia perdendo a cabeça. Pelo menos é o que se depreende desta cena que aí 
está.122  

  
 

Durante todo o filme a câmera está entre o povo, mostrando tanto o desfile dos carros 

abertos, cheios de foliões, quanto os grupos de populares que tomavam o restante das ruas. 

                                                 
122 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº034 
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Eles passam pela objetiva, entrando e saindo do quadro. Algumas imagens estão na mesma 

altura das pessoas registradas e, outras, se encontram um pouco acima das mesmas, 

possivelmente tendo sido filmadas da parte de cima do veículo da Carriço Film. As pessoas 

são vistas bem mais de perto do que o de costume. Aqui, elas não representam apenas número 

no meio da multidão. Existe a preocupação de identificar seus rostos, mostrar todas as suas 

expressões de alegria e felicidade. Pelo menos nesses cinejornais de Carnaval não há espaço 

para aquelas “altas autoridades” tão presentes na maior parte dos cinejornais da Carriço Film.  

Os planos variam de gerais abertos e fechados, passando por inteiros, americanos, 

médios e próximos. A maior parte das imagens é filmada em ambientes externos e com a 

utilização de tripé. Percebemos uma tentativa de se registrar planos com profundidade de 

campo, entretanto, a iluminação noturna limita bastante essa idéia. O cinegrafista trabalha 

principalmente com quadros parados. São poucos os movimentos, sendo que os principais 

ainda são representados pelas panorâmicas horizontais (panings). Algumas delas, como nos 

planos iniciais, demasiadamente lentas. 

Entre as imagens, uma delas nos chamou a atenção pela irreverência de um dos 

foliões. A câmera está na altura dos seus ombros e ele está com o rosto tampado por uma 

máscara de papel ou jornal velho. O folião mascarado passa em frente à objetiva da Carriço 

Film, em plano geral fechado, fazendo pose e exibindo uma réplica improvisada (de papel) da 

câmera de cinema da produtora. Pela simplicidade da máscara, da roupa e da câmera, o 

homem parece ser alguém de baixo poder aquisitivo e, possivelmente, um admirador do 

trabalho de João Carriço, que resolveu brincar e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem à 

equipe da Carriço Film. 

O grande desafio da iluminação artificial para os ambientes noturnos externos e muito 

amplos, como as ruas centrais da cidade – por onde aconteciam os desfiles, também é 

comentado pelo narrador: 

 
 

Embora, superficialmente, das dificuldades da filmagem à noite, da série de 
elementos que se precisa reunir para se obter flagrantes com a luz artificial, poderá 
julgar, vendo essa parte da nossa reportagem, hoje, esforços repetidos pela Carriço 
Film, sempre disposta a não medir sacrifício quando se trata de exaltar Juiz de Fora 
e bem servir o povo desta cidade.123 

 
 

Durante essa parte da narração vemos alguns planos gerais fechados, com imagens 

sub-expostas de foliões bastante animados. Em outras partes, observamos imagens um tanto 

                                                 
123 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº034 
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saturadas quando os foliões se aproximam demasiadamente da fonte de luz artificial utilizada 

pela equipe.  

No desfile carnavalesco, que acontece à noite, observamos outro fato curioso: durante 

a passagem de vários carros alegóricos e de algumas alas de foliões na avenida, verificamos 

outro tipo de iluminação artificial. Trata-se de pontos faiscantes como uma espécie de 

sinalizador ou fogo de artifício que não explode, somente ilumina e produz certa fumaça. 

Acreditamos que a utilização desse material pode ter sido, de alguma forma, influenciada pela 

equipe da Carriço Film como uma experimentação de novas alternativas para as filmagens 

noturnas e para melhorar o registro do carnaval – um dos temas de grande  importância na 

concepção de João Carriço.  

Nos 125 planos, a montagem quase não interfere. Basicamente são efetuados os cortes 

secos de transição entre as imagens. Todavia, observamos que o montador fez uso de várias 

imagens saturadas e algumas outras até mesmo desfocadas. Como o tempo de narração foi 

muito pequeno, comparado ao tempo total do cinejornal, não entendemos porque ele não 

preferiu cortar essas imagens. Bastaria apenas diminuir o tempo da música de fundo também 

– uma alteração até bastante proveitosa para reduzir o tempo total da obra, considerada por 

nós, demasiadamente longa e, em alguns momentos, repetitiva nos enquadramentos, imagens 

e até trilha sonora. Não há evolução na narrativa.  

Nesse filme temos uma média de 6,58 segundos para cada plano. A interferência da 

equipe nas filmagens é observada na medida em que vemos, em vários momentos, fileiras de 

pessoas desfilando em frente e para a câmera da Carriço Film. Em algumas imagens observa-

se ainda um senhor organizando e dando velocidade à fila de foliões. 

Mesmo sem o ritmo e a entonação adequados por parte do narrador, o texto lido 

termina já deixando a expectativa da próxima edição desta festa popular: “E assim acabou o 

carnaval. Dizem que o que é bom não volta mais. Felizmente esse ditado não se prende ao 

carnaval. (...) E para o ano não virá este carnaval, mas outro mais alegre, mais vivo. Viva o 

carnaval”. 

A última parte desse cinejornal mostra os carros alegóricos daquele carnaval – outra 

das paixões do também cenógrafo João Gonçalves Carriço. Mais uma vez, o letreiro final 

propõe a onipresença e onisciência da produtora: Carriço Film – tudo vê, tudo sabe, tudo 

informa. 
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f) Cine Jornal Actualidades nº 044  -  1936 

 
 

Apesar de ser intitulado pela equipe da Carriço Film como cinejornal, esse produto 

cinematográfico possui características muito mais próximas de um documentário. Dessa 

forma, é assim que iremos nos referir a ele. Como produto audiovisual monotemático, 

trabalha, em profundidade, unicamente o tema do Museu Mariano Procópio. Pela angulação e 

tratamento dado, podemos incluí- lo dentro da editoria de turismo. 

O documentário é iniciado com uma vinheta animada da Distribuidora de Filmes 

Brasileiros e, logo depois, verificamos algumas fichas de letreiros com vários tipos de fontes. 

Todas são desenhadas sob um prisma mais artístico e diferente dos modelos convencionais 

adotados na maior parte das obras da Carriço Film. A primeira ficha traz o seguinte letreiro: 

“Recordar é viver”, com letras bem grandes ocupando a maior parte da tela. Acreditamos que 

esta frase inicial é bastante pertinente para introduzir uma reflexão crítica ao espectador sobre 

o tema da memória, uma vez que este produto audiovisual irá tratar de um museu. Além disso, 

a frase já demonstra a preocupação do diretor João Gonçalves Carriço com a história e o 

passado, o que se comprova quando ele, próximo da morte, aposta na importância coletiva do 

acervo da Carriço Film e doa a maior parte de seus filmes à comunidade juizforana. 

Aqui, ele quer chamar a atenção para um espaço público que possui objetos de 

personalidades marcantes da história brasileira. Depois da cartela inicial, vemos um letreiro 

da Carriço Film (parado) e um segundo com o título do documentário a seguir. Junto a esse 

título ouvimos uma música de fundo e um pequenino trecho equivocado de narração. Uma ou 

duas palavras que não conseguimos entender a pronúncia e que passaram despercebidas pelo 

montador. A narração em voz over - normal - do documentário começa quando surge na tela a 

primeira imagem, mostrando o busto de Mariano Procópio. A narração se apresenta dividida 

em trechos curtos que mais introduzem ou somente dão título a cada um dos ambientes ou 

objetos mostrados. À música instrumental de fundo – uma alegre valsa - e às imagens cabem a 

responsabilidade de levar o restante das informações ao espectador. Dessa forma, essa obra é 

muito mais visual que narrativa.  

O texto narrativo começa nos apresentando Alfredo Ferreira Lage, diretor e fundador 

do Museu, que é visto colocando flores no mausoléu que abriga os restos mortais de seu pai 

(Mariano Procópio) e é localizado bem na fachada do Museu. Nesse singelo e simpático ato 

do diretor daquele espaço, as flores são utilizadas como sinal de sensibilidade. Além disso, 
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esse momento simboliza um tipo de pedido de João Carriço ao diretor do local, a fim de obter 

permissão para entrar em sua casa.  

Já no interior, câmera e narração vão mostrando os ambientes e objetos mais 

relevantes, de acordo com a ótica de João Carriço.  Entre eles, a farda usada por D. Pedro II 

durante a cerimônia que deu a ele a maior idade. Ela é vista sob quatro ângulos e planos 

diferentes. A equipe da Carriço Film faz inclusive o objeto se movimentar, em volta do seu 

próprio eixo e em frente à câmera, dando ao espectador a visão dos detalhes da parte traseira 

dessa indumentária. Apesar do movimento do fardão se mostrar quebrado ou dividido em 

duas partes, a idéia é interessante como diferencial das demais produções da Carriço Film. 

Essa proposta de movimento chega a se aproximar de concepções próprias da publicidade e 

propaganda, uma vez que busca alterar o ambiente/objetos para apresentá- los de formas mais 

criativas e que despertem maior interesse do público. Este representa o momento de maior 

interferência da equipe durante a filmagem. 

Os planos variam de gerais (nos ambientes e paisagens) a planos de detalhe (nos 

objetos do interior do Museu). As imagens são filmadas com a câmera no tripé e o 

documentário apresenta grande cuidado estético, afinal, a proposta é mostrar o que o Museu 

Mariano Procópio tem de melhor. Entretanto, alguns movimentos de câmera, principalmente 

as panorâmicas horizontais (panings), usadas para descrever os ambientes, são 

demasiadamente lentas e, algumas vezes quebradas ou fragmentadas. Há também o uso de tilt 

up para mostrar a magnitude de algumas edificações, como o castelo do Museu.  

Nas filmagens internas não encontramos evidências do uso de iluminação artificial. A 

equipe trabalha unicamente com a luz natural (sol) que entra pelas grandes janelas 

encontradas por todo o prédio. Durante algumas panorâmicas horizontais, presenciamos o 

impacto do chamado contra- luz próximo de janelas abertas, fazendo escurecer quase todo 

ambiente interno. Como dissemos anteriormente, o filme não se limita a esses interiores. 

Visando atrair os espectadores para o local,  João Carriço faz questão de evidenciar a beleza 

externa do castelo e do bosque ao redor do prédio. Externamente, o maior problema com 

relação à iluminação são as muitas sombras impostas pelas enormes árvores do bosque. A 

maior parte das imagens externas apresenta grande profundidade de campo. 

Mesmo apresentando uma relativa profundidade no tratamento ao tema, esse 

documentário pode ser considerado curto, uma vez que o tempo de duração é de 5’53”. O 

número total de planos chega a 36, o que dá uma média de 9,8 segundos para cada plano. A 

montagem é simples, fazendo uso apenas de corte seco para a transição entre as imagens.  
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Além do uso de frases curtas, basicamente introdutórias, a narração apresenta 

momentos pouco audíveis e um texto bastante rebuscado e adjetivado, principalmente quando 

fala da família real. Todavia, o trecho final do texto narrativo chama nossa atenção pelo seu 

aspecto poético e lírico: 

 
 

O tradicional parque do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, constitui, 
inegavelmente, um dos recantos mais pitorescos desta encantadora e próspera cidade 
montanhesa. Extensas filas de árvores enfeitam o parque. Formosas alamedas de 
jabuticabeiras, que nos oferecem nos momentos da primavera frutos negros e 
gostosos. Para completar a beleza da paisagem desse maravilhoso paraíso tropical, 
eis um lago de águas límpidas e serenas, onde passeiam um bando geral de cisnes e 
onde, às vezes, passam pequeninos barcos que vão levando para o mundo dos 
sonhos, românticos namorados. Tudo respira a paz, tranquilidade e deslumbramento, 
proporcionando aos visitantes de fora e aos moradores da cidade vertiginosa, 
momentos bons de silêncio, à sombra da mataria verde. Momentos que revigoram, 
rejuvenescem e purificam todos os idílios da alma e todas as almas.124 

 
 

Casadas a essa poesia textual, as imagens finais também demonstram um capricho 

estético à parte. Vemos planos gerais abertos do lago; imagens com a câmera dentro de um 

dos barcos navegando atrás de um formoso grupo de patos e cisnes; algumas molduras 

naturais criadas através do contorno dos troncos das árvores; o reflexo da luz do sol por sobre 

o espelho d’água do lago. Nas duas últimas imagens o cinegrafista ainda trabalha usando as 

sombras naturais e, ao mesmo tempo, fechando a íris, dando origem a um efeito de imagem 

escurecida ou aspecto de filmagem noturna.  

Uma postura da equipe no período das filmagens também nos chamou a atenção: 

durante todo o documentário não há imagem de nenhuma pessoa contemplando ou visitando 

qualquer um dos ambientes internos ou externos do Museu Mariano Procópio. Seria essa uma 

opção pensada e/ou defendida por João Carriço? Uma tentativa de valorização única do 

ambiente? Ou seria apenas o acaso de um dia onde a Carriço Film não encontrou qualquer 

visitante?    

 

 
g) Matérial Bélico   -  1941 

 
 

Esse é o exemplo de um documentário institucional produzido pela Carriço Film. 

Dentro do acervo restante da produtora, constitui-se como a única produção desse tipo. Logo 

após a vinheta animada da Carriço Film, observamos uma ficha com o letreiro 

                                                 
124 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº 44 (1936) 



 110 

“reminiscências”, ou seja, recordações. O objetivo dessa palavra como um pré-título é uma 

incógnita. Seria ela utilizada por conta das imagens de arquivo (mostrando o período de 

construção da fábrica) colocadas no início do documentário? Ou todo o documentário teria 

sido filmado anos antes e só lançado ou exibido em 1941? 

Logo após essa cartela, vemos outro letreiro no qual João Carriço faz questão de 

evidenciar a autorização do exército para o trabalho fílmico:  

 
 

MATERIAL BÉLICO 
Fábrica de Juiz de Fora – Minas Geraes  
(Estojos, Espoletas de Artilharia) 
Com a devida aprovação das autoridades militares.125  

 
 
Ambas as fichas são bastante simples, com fundo preto, caracteres brancos e poucas 

serifas. Vemos ainda uma terceira ficha de letreiro destacando que o filme recebeu a Menção 

Honrosa no Concurso de Complementos Nacionais. No caso desta última ficha, as fontes 

possuem bastante serifa. 

Material Bélico é um filme que evidencia o caráter enaltecedor dos feitos militares. O 

documentário começa mostrando, em grande plano geral, a parte externa da fábrica e seus 

arredores numa lentíssima panorâmica horizontal. O narrador, em voz over, fala sobre o início 

das obras. A primeira frase já dá o tom do discurso: “Eis aqui uma das grandes realizações do 

governo do presidente Getúlio Vargas: a fábrica de estojos e espoletas de artilharia...”126 

O texto rebuscado não vai poupar o uso desnecessário e excessivo dos adjetivos:  

 
 

Este grande estabelecimento fabril do exército, construído em condições técnicas 
perfeitas (...) maquinário de precisão, eficiência de produção, cuidados especiais 
com o trabalhador, cunho patriótico, tudo se processa nesse grande estabelecimento 
militar sobre o controle da diretoria de material bélico. (...) Um estabelecimento de 
primeira ordem e, sem dúvida, uma das obras de vulto do atual governo e da 
administração fecunda do senhor ministro general Eurico Gaspar Dutra.127 

 
 

Existe também nesse texto uma característica temporal muito grande, uma vez que o 

mesmo apresenta ao espectador toda a diretoria da fábrica naquele momento histórico. Após 

esse introdutório contando a história e registrando a diretoria, observamos uma narração que 

vai evidenciar todas as atividades de um dia na vida dos operários daquele estabelecimento, a 

                                                 
125 Retirado de uma das cartelas de letreiro do documentário Material Bélico 
126 Retirado do texto narrativo do documentário Material Bélico 
127 Retirado do texto narrativo do documentário Material Bélico 
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rotina da fábrica e todos os ambientes da mesma, seguindo passo-a-passo os procedimentos da 

linha de produção.  

O som direto ou ambiente não é utilizado. Em contra-partida, desde o início, a música 

de fundo é bastante explorada. Ela é enaltecedora, executada por orquestra e composta, 

basicamente, por marchas militares. Tudo dentro de um engajamento ao senso nacionalista e 

patriótico. 

As imagens são filmadas com a câmera no tripé. A fotografia é bem trabalhada com o 

intuito de descrever aquele lugar com certo deslumbramento. Dessa forma, são evidenciadas a 

vastidão da fábrica, as grandes construções, como as chaminés – símbolo de desenvolvimento. 

O documentário apresenta momentos de inovações ao trabalho desenvolvido pela Carriço 

Film como, por exemplo, o dolly in (com bastante trepidação) sob os trilhos do trem de carga 

que passeia pelo pátio da fábrica e mostra ao espectador a visão subjetiva de um dos 

operários. Além desse dolly in, encontramos também alguns contra-plogées com ângulo 

oblíquio/inclinado, utilizados, por exemplo, para demons trar a grandeza de uma chaminé, 

dando a impressão de mais movimento. 

Muitos dos planos são filmados numa perspectiva diagonal, originando grande 

profundidade de campo aos enquadramentos mais abertos. Num desses planos, João Carriço 

registra uma imagem que faz certa referência àquelas primeiras experimentações dos irmãos 

Lumière na chegada à estação. Há também o uso de planos de detalhe para evidenciar 

máquinas e as minúcias do processo de confecção do material bélico. Entre os movimentos de 

câmera mais utilizados temos as panings e os tilts. A luz utilizada é somente a natural, 

proveniente do sol, mesmo nas filmagens internas. Alguns dos planos apresentam super-

exposição de luz, com imagens estouradas, principalmente quando temos muitos objetos ou 

cenários brancos. 

Toda a ação vista nas imagens parece ter sido montada para as filmagens. O ponto 

onde a interferência da equipe no material registrado fica mais evidente acontece num plano 

em que a câmera mostra o pátio interno da fábrica, visto por dentro de uma porta de vidro e, 

essa porta se abre, como num passe de mágica, para que a câmera possa ir até uma sacada, 

que se encontra possivelmente no 2º andar do prédio. Essa porta aberta é muito utilizada nos 

documentários atuais, dando a idéia de intervenção consentida. 

Temos um total de 48 planos, num tempo de duração de 6’55”, o que dá uma média de 

8,64 segundos para cada plano. A montagem é simples, tendo como base o corte seco para a 

transição entre imagens. Essa forma clássica de montagem é ritmada pela música de fundo nas 

passagens descritivas. Entretanto, há a utilização de uma fusão, com fundo sólido branco para 
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efetuar a transição entre o plano que mostra o dolly in sobre os trilhos e o plano oblíquo de 

uma das torres de chaminé da fábrica. Os letreiros são apenas informativos e bem comuns, 

com fundo preto e letras brancas.  

Vale ressaltar que os personagens humanos vistos nesse documentário são meros 

coadjuvantes de uma atriz principal cujo papel é a fábrica. As pessoas estão ali apenas para 

colaborar com a grandeza e exaltação daquela instituição militar. Todavia, o final desse filme 

rompe com a perspectiva meramente institucional e nos chama a atenção para uma proposta 

humanizadora dentro daquele ambiente. Observando as imagens da fachada principal e de 

seus jardins, inclusive com direito a closes nas flores, ouvimos o narrador concluir: “Apesar 

de ser um estabelecimento de fabricação de material bélico, há tempo ainda para cuidar das 

flores. Os jardins da fábrica oferecem aspectos encantadores como este que focalizamos”. 128 

Acreditamos que esse “tempo para cuidar das flores” não se trata necessariamente da 

contabilidade de horas, minutos ou segundos, mas sim, demarca a presença de um contraste 

interessante para aquela instituição, ou seja, a presença dos jardins floridos naquele 

estabelecimento dá idéia de vida, sentimento e paz àquele ambiente que produz armas para a 

guerra. Vale ressaltar que essa metáfora flores/exército já foi bastante explorada pelas artes. 

Especificamente no Brasil, ela teria sido imortalizada a partir da música Pra não dizer que 

não falei de flores, de Geraldo Vandré. A canção tece críticas ao regime militar daquela 

época. 

 
 
h) Cinejornal SN 016   –  1942  

 
 

Esse cinejornal é politemático, possui um tempo de duração de 8’39” e é dividido nos 

seguintes títulos: “Páscoa dos militares na Matriz da Glória” (com 07 planos e 50”), “Bons 

dentes infantis na Prefeitura Municipal” (06 planos e 25”), “A tocha simbólica acesa a pira no 

Parque Halfeld” (07 planos e 33”), “Início do asfaltamento das ruas da cidade” (09 planos e 

33”), “Homenagem a Caxias nas repartições Públicas” (02 planos e 20”), “Banquete oferecido 

ao Dr. Menelick de Carvalho” (08 planos e 25”), “Os escolares e o 90º aniversário do 

município” (07 planos e 45”), “Marília e seu primeiro aniversário de fundação” (04 planos e 

10”), “A comissão da L.B.A. em visita à Carriço Film” (02 planos e 13”), “Chega à cidade o 

Major José Coelho de Araújo” (04 planos e 28”), “Os funcionários municipais ao prefeito” 

                                                 
128 Retirado do texto narrativo do documentário Material Bélico 
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(01 plano e 06 segundos), “Exposição do Pintor Angelo Bigi no Palace Hotel” (09 planos e 

32”), “O pintor Edson Mota em seu atelier” (09 planos e 58”). 

Sem dúvidas, esse filme representa um dos cinejornais com maior número de matérias 

do acervo restante da Carriço Film. São 13 no total. As qua tro primeiras enquadram-se numa 

editoria geral, as sete posteriores se encontram separadas por uma ficha de letreiro desenhada 

artisticamente com o título “Sociaes”. As duas últimas também são mostradas separadas das 

demais por outra ficha desenhada com o letreiro “Arte”.  

Como não há narração em voz over, as informações das matérias não são tratadas em 

profundidade. A editoria mais trabalhada é o que João Carriço já chamava de Sociaes, ou seja, 

o colunismo da época. As pautas atendem a interesses diversos, como dos militares do 

exército, da Prefeitura de Juiz de Fora, dos pintores cuja obra foi retratada e da LBA.  

Diferentemente dos demais cinejornais encontrados no acervo restante, nesse, temos a 

presença redundante de produtos, serviços e empresas sendo anunciados no espaço das 

cartelas de letreiros. Essa cartela se mostra dividida em três partes: uma central e mais larga, 

na qual observa-se o título de cada matéria ou registro a seguir; um retângulo na parte 

superior da tela, destinado ao nome da empresa ou serviço anunciado e um breve sub-título 

informativo e, um terceiro retângulo, na parte inferior da ficha, normalmente contendo 

endereço, telefone ou qualquer outra informação referente à empresa  anunciada. Os 

anunciantes vão de alfaiates, drogarias e casas da sorte (espécie de casa lotérica atual) à 

construtora Pantaleone Arcuri, que marcou a história da arquitetura juizforana. Acreditamos 

que todos esses anunciantes tem, em suas empresas ou produtos, correlações diretas com o 

público-alvo do Cine Theatro Popular. 

A inovação nesse cinejornal não se restringe apenas à apresentação deste espaço 

publicitário. Das 13 placas de letreiros introdutórios apresentadas, quatro delas são vistas com 

fundo contendo imagens em movimento relativas ao tema que será tratado em cada uma das 

matérias. Os caracteres ficam na cor branca sem o tradicional fundo sólido na preta, muito 

usado pela Carriço Film. Essa característica está presente nos letreiros das matérias: “A tocha 

simbólica acesa a pira no Parque Halfeld”, “Iníc io do asfaltamento das ruas da cidade”, 

“Banquete oferecido ao Dr. Menelick de Carvalho”, “’Marília’ e seu 1º aniversário de 

fundação”. É importante notar que a junção entre os caracteres de cor branca e as imagens em 

P/b dificulta a leitura em certos trechos, onde os brancos se unem.  

Aqui, cabem de nossa parte alguns questionamentos: Por que João Carriço utilizou 

esse tipo de experimentação somente em alguns temas? Seria por falta de imagens para os 

demais? Caso fosse - o que não acreditamos - por que então não esperar e deixar essa 
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experimentação para outro cinejornal em que todos os letreiros introdutórios pudessem seguir 

a mesma técnica? 

Ainda observamos outro fator curioso desses letreiros introdutórios: quatro deles não 

divulgam produtos ou empresas, mas sim, a ideologia patriótica do Governo Getúlio Vargas. 

Num desses, temos, na parte superior da tela, o seguinte chamamento: “Brasileiro! Sê uma 

sentinela dos supremos interesses da Pátria”. Num outro encontramos: “Brasileiro! Seja um 

vigilante atento aos interesses de sua Pátria” (na parte superior da tela) e “O momento é de 

trabalho, ordem, união e disciplina”! (na parte inferior da tela). Vale lembrar que o uso desse 

tipo de mensagem imperativa e nacionalista sempre fez parte do discurso populista de Getúlio 

Vargas, figura política muito admirada por João Carriço. Seria esse tipo de propaganda 

ideológica paga pelo governo getulista? Ou apenas a defesa de princípios que João Carriço 

também acreditava? 

Além de todos esses diferenc iais, precisamos lembrar que esse cinejornal ainda 

apresenta duas cartelas desenhadas (possivelmente por Manoel Carriço) e escritas à mão, 

separando as editorias “Sociaes” das matérias iniciais e da editoria de “Arte”. Cada uma delas 

introduz uma espécie de bloco temático. Uma outra cartela também desenhada à mão é 

utilizada para introduzir o letreiro da matéria “Bons dentes infantis na Prefeitura Municipal”. 

Nessa cartela lemos  a palavra “concurso” em fonte tipo artística e observamos, logo abaixo, o 

desenho de dois bebês sentados numa almofada comunicando entre si.  

Assim como o cinejornal intitulado 102 anos! Mas... cada vez mais jovem, aqui, João 

Carriço novamente começa por mostrar a grandiosidade da imponente fachada da Igreja da 

Glória (a mesma que ele teria começado a aprimorar suas técnicas em desenho). O primeiro 

de todos os movimentos é um tilt feito com a câmera na mão e um pouco balançado. Vemos, 

pelo lado externo da Igreja, inúmeras pessoas saindo através da porta principal. São fiéis que 

vieram comemorar a Páscoa dos militares. Essa filmagem somente externa seria a alternativa 

que João Carriço teria arrumado para driblar as dificuldades de iluminação interna desse 

ambiente. Essa limitação da Carriço Film nas filmagens internas também é percebida em 

outras matérias, como na homenagem a Caxias ou no bloco temático das Artes. Em ambos, 

observamos imagens com iluminação suficiente apenas para o primeiro plano, ou seja, bem 

próximo da fonte de luz. Em planos levemente mais abertos, como inteiro ou geral fechado o 

espectador vê somente parte da imagem. Todo o restante, no fundo do quadro, está escuro, 

dificultando a leitura.   

Não há texto narrativo ou narrador em voz over. A narração fílmica acontece apenas 

por intermédio de letreiros, imagens em movimento e músicas. Cabe aqui outro 
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questionamento: Por que, em 1942, João Carriço teria optado por montar esse cinejornal sem 

narrador? Teria a Carriço Film passado por algum problema técnico naquele período? Como 

não há narração, as músicas utilizadas como fundo para as imagens ganham mais importância 

informativa. Entretanto, presenciamos vários trechos em que o ritmo ou mesmo a melodia 

dessas músicas se mostram pouco condizentes às imagens. Em alguns momentos, a mudança 

sonora de uma música para outra também se mostra de forma abrupta. 

Ao todo, temos 72 planos, o que nos dá uma média de 6,82 segundos por plano. A 

base desse cinejornal são quadros parados, com uma câmera mais estática. Entretanto, 

observamos também o uso de alguns tilts (de cima para baixo) e algumas panings. 

Normalmente, os movimentos são moderados e leves. Na matéria sobre o pintor Angelo Bigi, 

notamos uma sequência com duas panings seguidas da esquerda para a direita. Entre os 

enquadramentos, verificamos planos gerais abertos, gerais fechados, inteiro, médio e próximo. 

Há também a utilização de closes unicamente para registrar algumas pinturas das duas últimas 

matérias. Com exceção do diferencial encontrado nos letreiros, conforme analisamos 

anteriormente, o restante da montagem é considerada simples e basicamente utiliza o corte 

seco como transição. Das 13 matérias, somente quatro são internas. 

A interferência da equipe pode ser notada claramente na matéria “Chega á cidade o 

Major José Coelho de Araújo”. Nela, vemos um grande grupo de pessoas estrategicamente 

colocado na parte externa das escadarias da estação ferroviária. Inicialmente, eles posam 

estáticos, como para uma fotografia. Logo depois, em dois outros planos mais próximos ao 

Major José Coelho, as “autoridades” já se mostram mais vivas, conversando entre si. 

Acreditamos que, possivelmente, a mudança de atitude teria sido a pedido de João Carriço ou 

de algum dos componentes de sua equipe, a fim de promover maior dinâmica para o 

acontecimento e até mesmo para a figura do major que estava chegando a Juiz de Fora. 

Nessa cópia não havia vinheta ou cartela inicial referente à Carriço Film. Já para 

finalizar esse cinejornal, o cineasta juizforno repete o letreiro com o seu slogan mais 

polêmico: “Fim – Carriço-Film Tudo vê, tudo sabe, tudo informa”. 

 
 
i) Cinejornal Actualidades nº 126 ou  

SN-038 (pelo catálogo da Cinemateca Brasileira)  - 1947 

 
 

A análise desse produto audiovisual já começa com um fato controverso e curioso: na 

cópia em VHS encontrada na Fundação Alfredo Ferreira Lage de Juiz de Fora existe um 
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letreiro inicial que identifica esse cinejornal sob o nº 126. Já no catálogo elaborado pela 

Cinemateca Brasileira, em 2001, a mesma obra é identificada como Cinejornal Carriço SN-

038. Não conseguimos descobrir o porquê das duas denominações. Contudo, isso não alt era 

nossos procedimentos analíticos. 

A duração desse cinejornal é de 9’ 43”, distribuídos em oito matérias: “Homenagem 

ao Governador Milton Campos” (15 planos e 59”),  “A chegada do deputado Dilermando 

Cruz Filho” (06 planos e 39”), “Preparando-se para o centenário” (07 planos e 45”), 

“Calouros de Engenharia” (10 planos 47”), “Comemorando o dia de Tiradentes” (16 planos e 

1’31”), “Novo aparelho de gravação” (08 planos e 1’09”), “1º de maio na Manchester 

Mineira” (26 planos e 1’53”) e “Festa Aviatória” (23 planos e 1’54”).  

As pautas ou assuntos trabalhados atendem a diversos interesses, como os da classe 

política local, do exército, da classe trabalhadora e da própria Carriço Film. Nesse cinejornal, 

o espectador escuta o início da narração enquanto ainda vê os letreiros introdutórios de cada 

matéria. Em alguns momentos, a narração em voz over deixa espaço para que a música de 

fundo seja o único elemento de áudio a pontuar ou tentar explicar as imagens. Na matéria 

sobre a comemoração do dia de Tiradentes encontramos um texto narrativo um tanto 

rebuscado - característica desapropriada ao produto e ao público-alvo - e com grande apelo ao 

sentimento de patriotismo ou nacionalismo.  

 
 

Na pitoresca cidade montanhesa, o povo, numa bela manifestação do sentimento de 
amor às nossas tradições e de respeito aos feitos heróicos de nossos avoengos, rende 
seu preito de homenagem ao velho filho da terra mineira que deu a sua vida em 
holocausto ao sentimento de liberdade que começava a despontar no seio da nação 
brasileira.129 

 
 

Esse cinejornal é iniciado com um plano fora do convencional no trabalho da Carriço 

Film. Na imagem, vemos apenas parte de uma das torres da Igreja Catedral. A câmera mostra 

um enquadramento desnivelado, caído para a direita, enquanto move-se numa panorâmica 

para o mesmo lado. É um ângulo oblíquo inclinado, que torna a imagem bem mais dinâmica. 

Na obra ainda encontramos planos gerais abertos e fechados, inteiros, americanos, médios e 

próximos. Os closes são utilizados nas matérias dos calouros de Engenharia e nas imagens do 

novo ambulatório médico dos empregados em transporte de carga. A profundidade de campo 

também é encontrada, especialmente no desfile dos veículos militares em comemoração ao 

                                                 
129 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº 126 ou SN 038 
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dia de Tiradentes. Os movimentos de câmera se limitam a panorâmicas, principalmente 

horizontais (panings) - algumas vezes bastante lentas e quebradas.  

A maior parte das matérias é realizada em ambientes externos. Como em outros 

cinejornais, na primeira matéria observamos um grande grupo de pessoas saindo da igreja 

Catedral. Mais uma vez João Carriço se utiliza dessa alternativa para driblar a dificuldade de 

iluminação interna nesses grandes ambientes. Já na matéria da chegada do deputado 

Dilermando Cruz vemos imagens do senhor Sady Boechat e do próprio deputado bastante 

saturadas devido à filmagem em contra- luz.  Na terceira matéria, ambientada no salão nobre 

da prefeitura, acompanhamos o uso de uma iluminação artificial direta, provocando imagens 

saturadas daquelas pessoas muito próximas a essa fonte de luz e sombras duras no plano de 

fundo. A saturação também marca demasiadamente grande parte das imagens das matérias 

sobre a comemoração do dia de Tiradentes, o 1º de maio na Manchester Mineira e a Festa 

Aviatória. Esta última tem um diferencial em relação às demais, uma vez que  foi filmada fora 

do município, ou seja, em Francisco Bernardino (MG).  

Como bom vendedor, João Carriço se utiliza desse cinejornal para auto-propaganda da 

Carriço Film, fazendo questão de mostrar ao seu espectador o ato inaugural do novo 

equipamento para gravação de áudio através de som direto. Após mostrar de maneira frontal 

autoridades políticas e parte da equipe da Carriço Film na fachada da produtora, o diretor faz 

questão de detalhar em close e, em vário s ângulos, o novo aparelho. Nessa matéria, temos a 

utilização, pela primeira vez, do som direto gravado pela Carriço Film. Apesar de não 

totalmente sincronizados na montagem, observamos imagem e áudio de um pronunciamento 

do prefeito de Juiz de Fora, Dr. José Procópio Teixeira Filho, que referenda o avanço técnico-

artístico da produtora:  

 
 

Juiz de Fora de novo se coloca na vanguarda do progresso de Minas, fazendo gravar 
pela primeira vez em nossa terra o som diretamente na película. E isso devemos ao 
esforço e dedicação do dinâmico e infatigável Carriço, figura já bem conhecida na 
cinematografia nacional, a quem eu felicito vivamente.130  

 
 

Contabilizamos um total de 111 planos, o que dá uma média de 5,25 segundos para 

cada imagem. A montagem é convencional e se utiliza basicamente do corte seco para a 

transição entre as imagens. A vinheta de abertura da Carriço Film possui animação. Logo 

após a vinheta da produtora, observamos um letreiro com a identificação do cinejornal sob o 

mapa de Minas Gerais e uma demarcação de Juiz de Fora nesse território. Os letreiros 
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apresentam fontes brancas praticamente sem serifas e fundo parecido a um papel de parede 

com desenhos de muitas flores com as pétalas abertas. Eles são utilizados para dar título a 

cada uma das matérias. Além do título, cada letreiro identifica, na parte superior, a cidade 

(Juiz de Fora ou Francisco Bernardino) e o estado (Minas Gerais) onde a matéria foi 

produzida.  

Esse é um dos cinejornais restantes que João Carriço mais aparece na tela. O diretor 

tem quatro aparições: na primeira delas ele aparece sem querer. Está em meio a um grupo de 

pessoas bem próximo da câmera na estação central de trens da cidade. Ele olha para o 

cinegrafista como se estivesse perguntando se o mesmo já teria começado a filmar aquele 

momento. Na última imagem da reportagem sobre a comemoração do dia de Tiradentes 

vemos João Carriço conversando, em plano médio, num clima de descontração com oficiais 

do exército. Acreditamos que esse plano seja intencional e construído principalmente para 

destacar a ligação de proximidade dele para com essas autoridades militares. Enquanto João 

Carriço fala, um oficial que está à sua direita sorri de forma bastante descontraída e não se 

intimida a olhar fixamente para a câmera. O narrador ainda valoriza a imagem do chefe: “ 

Após o desfile, nos salões do Clube Militar de Juiz de Fora, reunem-se os oficiais da 4ª 

Região Militar e outras pessoas gratas”. 131 Na terceira aparição, também proposital,  João 

Carriço é visto num momento de Glória: a inauguração do novo equipamento para a gravação 

de som direto. Primeiramente, ele está com o filho e algumas autoridades da época na fachada 

de sua produtora. Logo depois, dentro do estúdio da Carriço Film, vemos um diretor que não 

se limita a dar ordens, mas faz questão de participar de cada momento. Ele é visto regulando e 

operando parte do equipamento, ao lado de um de seus técnicos colaboradores. Na quarta e 

última aparição, João Carriço posa, frontalmente, para a câmera com outras três pessoas à sua 

direita. Essa imagem é incluída apenas como mais um dos demonstrativos dos amigos do 

diretor, não possuindo qualquer relação direta ou importância para com o tema tratado. 

 
 
j) Cinejornal Carriço SN-039   -  1947 

 
 

Esse cinejornal tem duração de 9’28” e é politemático, sendo dividido em sete títulos: 

“Votação e apuração do pleito” (19 planos e 1’28”), “A volta de Minas Gerais ao regime 

constitucional” (16 planos e 1’17”), “Tarde esportiva” (15 planos e 1’05”), “Barbacena – 

                                                                                                                                                         
130 Trecho da fala de José Procópio Teixeira retirado do Cine Jornal Actualidades nº 126 ou SN 038 
131 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal Actualidades nº 126 ou SN 038 
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Minas Gerais: Aspectos da tradicional cidade” (17 planos e 1’43”), “Estrada do Rio – 

Petrópolis: Antiga estrada da Serra da Estrela” (11 planos e 57”), “Santos Dumont – Minas 

Gerais: A cidade berço do grande inventor patrício” (06 planos e 42”), “Temporais e cheias” 

(20 planos e 2’10”).  

Na cópia conseguida através da Fundação Alfredo Ferreira Lage não encontramos 

vinheta de abertura da Carriço Film. Dessa forma, acreditamos que a original, em 35 mm, 

deveria ter alguns segundos a mais de duração. As pautas atendem a diversos interesses, 

principalmente da prefeitura municipal de Juiz de Fora, e das prefeituras de Barbacena e 

Santos Dumont. 

Nenhum dos temas é tratado com a profundidade informativa necessária, apesar das 

pautas apresentarem grande relevância não só para o município, mas para toda a região. Prova 

disso é a primeira matéria. Apesar de o título remeter também à apuração, o texto narrativo 

sequer comenta quem teria vencido as eleições naquele ano. A editoria que mais se destaca é 

de turismo (ou arredores) e comunidade. 

No filme há o predomínio das imagens externas e uma grande preocupação estética, 

que é bastante perceptível através do cuidado na leveza dos movimentos de câmera, da 

profundidade de campo, da composição cuidada e do uso de molduras naturais. Além disso, 

todas as filmagens são realizadas com a câmera no tripé. Apesar de bastante nítidas, as 

imagens possuem uma coloração amarelada, própria de materiais já desgastados pelo tempo. 

Entre os movimentos de câmera, temos várias panorâmicas horizontais e verticais (panings e 

tilts). Todas elas são realizadas de maneira suave. Algumas vezes, o movimento horizontal se 

junta a outro movimento vertical sem corte no plano. 

Aqui, mais uma vez a Carriço Film demonstra a dificuldade para filmar em grandes 

ambientes internos. Visando ilustrar a missa realizada pela volta de Minas Gerais ao regime 

constitucional, a equipe retrata a multidão de fiéis apenas saindo da porta principal da 

Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Ainda nessa segunda matéria, presenciamos um início 

com imagens de parte de uma das torres da catedral, com plano desnivelado e caído para o 

lado direito. É realizado um movimento de uma paning, em ângulo oblíquo, para a direita. 

Parece-nos a repetição do mesmo plano utilizado na abertura do cine Jornal Actualidades nº 

126 ou SN 038.     

A música de fundo pontua toda a narrativa, principalmente contribuindo para realçar a 

beleza de algumas imagens. A narração, em voz over, apresenta-se um tanto metalizada, 

havendo dificuldade de compreensão de alguns trechos. O texto se mostra bastante adjetivado, 

especialmente quando trata dos amigos de imprensa de João Carriço, como: “A Rádio 
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Sociedade de Juiz de Fora transmitiu a solenidade em seus mínimos detalhes numa perfeita 

reportagem radiofônica”. 132  

Quando trata das outras cidades registradas – Barbacena e Santos Dumont – o texto se 

limita a exaltar o que os municípios têm de melhor. É como uma grande propaganda 

cinejornalística das cidades. As imagens contemplativas de praças, igrejas, casarões com 

arquitetura trabalhada e ruas centrais também juntam forças à proposta turístico-documental 

dessas matérias.  

 

 

Barbacena é uma das mais prósperas cidades do estado de Minas Gerais. Sua 
indústria pastoril, que é a mais importante, compreende várias fábricas de laticínio 
muito apreciadas no país. Comércio é também importante. Goza de excelente clima 
e tem suas ruas bem calçadas com belos serviços públicos e particulares...133 

 

 

Vale observar que o período inicial do texto sobre Santos Dumont não apresenta uma 

originalidade muito grande, quando comparado à primeira frase do texto sobre Barbacena.  

 

 

Santos Dumont, antiga Palmira, é uma das mais prósperas cidades do estado 
mineiro. Terra do glorioso pai da aviação, Santos Dumont se destaca por ser uma 
cidade moderna, com ruas largas e bem tratadas, edifícios públicos e particulares 
importantes. Tem uma vasta e desenvolvida indústria pastoril sendo seus produtos 
de laticínios conhecidos e conceituados no país inteiro.134  

 

 

A beleza estética continua nas imagens da Antiga estrada da Serra da Estrela. Aqui, a 

Carriço Film sai do ambiente urbano para mostrar ao espectador aspectos típicos da região 

serrana e montanhosa que faz a divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. O carro da equipe 

é utilizado passando várias vezes pelo sinuoso caminho para  dar movimento à matéria. Além 

disso, há muitos planos gerais abertos e fechados mostrando a bela paisagem e o conjunto de 

mar de morros no horizonte.   

Contabilizamos um total de 84 planos, o que dá uma média de 6,76 segundos para 

cada um deles. Apesar de a montagem ser simples, utilizando somente cortes secos para a 

transição das imagens, um momento se diferenciou e chamou nossa atenção. Refere-se à 

mudança entre a matéria sobre a cidade de Santos Dumont e a matéria relacionada às 

enchentes causadas pelos temporais. A separação entre as duas temáticas é feita apenas pelo 

texto do narrador, deixando um tanto perdido quem vê esse trecho pela primeira vez. Não há 

                                                 
132 Retirado do texto narrativo do Cinejornal Carriço SN 039 
133 Retirado do texto narrativo do Cinejornal Carriço SN 039 
134 Retirado do texto narrativo do Cinejornal Carriço SN 039 
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letreiro introdutório ao tema (como nas demais matérias) e, para dificultar ainda mais a 

compreensão, a música de fundo, que estava casada às imagens de Santos Dumont, continua 

no início da matéria posterior. 

Na temática das enchentes encontramos alguns contrastes. O primeiro deles refere-se à 

sequência de imagens em que vemos pessoas em cima de uma ponte, olhando o leito do rio 

Paraibuna, com nível bem acima do normal, casas parcialmente inundadas e um grupo de 

desabrigados recolhendo os pertences que sobraram num caminhão que insiste em passar pela 

avenida alagada. O problema é que tudo isso vem casado com o som de uma música que mais 

lembra um tango argentino. Num outro momento da mesma matéria, vemos a fachada da 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora no momento do por do sol. Além da beleza natural, 

observamos um bondinho passar com inúmeros transeuntes. Parece se tratar de outra cidade – 

sem qualquer problema de enchente. Essas imagens trazem consigo a idéia de progresso, 

desenvolvimento e, talvez, até controle da situação anterior. O narrador volta a esbanjar 

adjetivos no texto sobre o trabalho das “autoridades políticas”: 

 
 

A Prefeitura Municipal, com a boa vontade e esforço do ilustre e dinâmico prefeito 
Dr. José Procópio Teixeira Filho, não tem medido sacrifícios para amenizar as 
famílias dizimadas pela enchente, procurando por todos os meios evitar maiores 
prejuízos.135  

 
 

Logo após as imagens da fachada da prefeitura, observamos o prefeito, em seu 

gabinete, simulando estar concentrado nas suas atividades diárias em prol do cidadão. Ele faz 

algumas ações criadas e dirigidas para a câmera como, por exemplo, atende ao telefone e 

assina papéis que podem mudar o rumo da vida de seus eleitores. Na sequência, vemos um 

barco carregado de móveis e pessoas desabrigadas da enchente a serpentear pelas ruas 

alagadas do município. Num plano mais fechado, observamos o prefeito de terno, com ar 

sério (quase indiferente) e postura inabalada, conversando na rua alagada com várias pessoas 

castigadas pela chuva. Em contraponto, a simplicidade dessas pessoas pode ser vista numa 

imagem em que um grupo de desabrigados caminha em direção à câmera na rua alagada. Ao 

centro vemos um senhor segurando num dos braços uma mala, e no outro uma trouxa de 

roupas e uma guarda-chuva. Todavia, mesmo dentro de toda aquela tragédia, ele não perde o 

sorriso humilde do rosto.  

Apesar dos prejuízos causados pelas chuvas na cidade, João Carriço não quer discutir 

ou debater o problema. Ele prefere um happy end trazido do modelo de cinejornais 
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importados dos Estados Unidos. Saindo da miséria do povo, vamos até um parque de 

diversões. Embora também alagado, existe lá algo que o diretor acha mais importante para ser 

contado pelo seu narrador. Esqueçamos a tristeza e adentremos à brincadeira e ao tom de 

humor: “Dentre os vários aspectos das cheia, filmamos cenas interessantes como estas: os 

verdadeiros amigos da onça salvaram-na das águas que atingiram o parque de diversões e 

quase vitimaram o animal. Sim senhores, esses são os verdadeiros amigos da onça”!136  

A montagem dessa sequência não apresenta um bom casamento entre imagens e 

narração em voz over. Enquanto o narrador fala de “cenas interessantes”, vemos apenas o 

parque inundado. Logo depois, enquanto ele fala dos “verdadeiros amigos da onça”, vemos 

apenas o animal em close. Durante todo o cinejornal os letreiros possuem fonte na cor branca 

e fundo próximo a um papel de parede com desenho de várias flores abertas. Eles são usados 

apenas para separar cada um dos temas. Não há identificação da equipe responsável pelo 

filme. 

 
 
k) Padre Antônio – A benção através do cinema    –   1947 

 

 
Eu fui daqui, dali, dali...cheguei perto do Padre Antônio. Quando eu botei a câmera 
para começar a filmar, ele falou “para com isso filho de Deus. Isso é coisa do 
demônio”. Quando ele falou assim eu pensei: tô morto agora. A multidão ficou toda 
olhando pra mim, aí eu falei: coisa do demônio não senhor padre Antônio. Isso é 
coisa de Deus. Isso que eu tô fazendo vai correr o Brasil. É um filme mostrando os 
milagres que o senhor tá fazendo aqui. Aí ele fez assim com a mão e eu filmei.137 
 
 

O registro a respeito de Padre Antônio Pinto Ribeiro e suas ações no interior de Minas 

Gerais são divididos em dois epsódios. Este é o primeiro deles. Para o cinegrafista da Carriço 

Film, Carlos Alberto, essa foi a filmagem que mais o impressionou em toda a carreira. Em 

entrevista realizada na sua residência, em Vila Izabel (RJ), ele nos relatou que não acreditava 

em nenhum tipo de milagre até presenciá- los, ao ar livre, bem diante dos seus olhos. Segundo 

ele, tudo foi muito real e impressionante... 

Esse primeiro documentário começa com um letreiro diferenciado, artisticamente 

desenhado somente para ele. As letras são grandes e chegam a ocupar a maior parte da tela. 

No fundo, vemos uma imagem que lembra o sol, com diversos raios ao redor e um cálice que 

                                                                                                                                                         
135 Retirado do texto narrativo do Cinejornal Carriço SN 039 
136 Retirado do texto narrativo do Cinejornal Carriço SN 039 
137 O trecho da fala de Carlos Alberto Dias foi retirado da entrevista realizada em 02.out.2006. 
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nos remete à idéia de sagrado da Igreja Católica, a principal beneficiada por esse produto 

audiovisual cujo tempo de duração é de 8’46”. 

Inicialmente não há narração. Ouvimos o som direto captado no local onde é realizada 

uma missa ao ar livre. Quem fala ao microfone da Carriço Film é o Padre Antônio Pinto 

Ribeiro e um auxiliar. 138 Eles ditam trechos de uma oração à Virgem Imaculada Conceição da 

janela da Casa Paroquial Padre Pinto, enquanto a multidão, que lota a rua, repete, 

calorosamente, em voz alta. Os planos gerais abertos e gerais fechados demonstram o enorme 

número de fiéis em busca da cura de seus males139. Até então, o povo é apresentado como 

multidão. A princípio, parece-nos que a filmagem foi realizada com duas câmeras. Uma teria 

ficado mais fixa no Padre Antônio, enquanto a segunda buscou detalhes de emoção e fé entre 

a multidão. Contudo, dependendo da agilidade da equipe, o mesmo trabalho poderia ter sido 

realizado com apenas uma câmera. 

Além da voz onipresente do Padre Antônio (utilizada também em off), o som direto 

impressiona bastante no momento em que ele joga a água benta nos fiéis. Enquanto vemos o 

padre executar essa ação, ouvimos fortes gritos de pessoas “espiritualmente” tocadas pela 

água. Os gritos e manifestações de alguns reforçam a adoração do povo. No decorrer da 

benção, os planos variam de americano e médio (no Padre Antônio) e geral aberto e geral 

fechado na multidão. Há também dois planos de detalhe com bastante significação. O 

primeiro é mostrado durante a bênção de medalhas. Na imagem, vemos um chapéu virado de 

boca para cima com alguns objetos no interior. Dentre eles, um vidro de água, uma vela, 

algumas medalhas e uma imagem da virgem Maria. No segundo, a imagem é a mesma, 

entretanto, mostrada sob uma perspectiva diferente que ressalta muito mais a vela do que os 

demais objetos. Os dois planos possuem grande força dramática, evidenciando a 

materialização da fé através desses objetos. 

Outro momento importante evidenciado pelo som direto é quando o Padre Antônio 

explica uma espécie de receita de procedimentos para obtenção da cura. A explicação é 

deixada na íntegra pelo religioso diretor João Carriço. 

 
 

Há de começar hoje (pausa) todos começar uma novena de Nossa Senhora das 
Graças. (...) Viu filho de Deus? Quando for tomar a água da medalha toca ela dentro 
d’água, reza três Ave Marias. Na terceira deixa cair na água. Toma a água e passa na 
testa e passa também na paralisia ou no lugar afetado. Ouviu?140  

 

                                                 
138 Veja anexo 58. 
139 Veja anexo 59. 
140 Trecho da sonora de Padre Antônio retirado do documentário Padre Antônio e a benção através do cinema. 
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O montador cobre o Padre Antônio, durante a explicação, com imagens dos fíéis, 

como tinha feito antes. Dessa forma, a ação ganha mais força e credibilidade. Após esse 

momento, Padre Antônio sai de cena e dá lugar a um narrador em voz over que vai ir 

apontando ao público alguns dos vários milagres acontecidos naquele dia.  

A música sacra de fundo ajuda no clima quase sobrenatural dos acontecimentos, 

enquanto o narrador passa a individualizar alguns fiéis recebedores das graças. Em poucos 

momentos, observamos imagens que cortam ora os pés, ora a cabeça de algumas pessoas 

milagrosamente curadas. Acreditamos que esse procedimento representa a tentativa do 

cinegrafista em não perder aqueles flagrantes, mesmo com uma objetiva inadequada, tendo 

em vista a grande proximidade das pessoas, que ainda faziam questão de caminhar em direção 

à câmera para mostrar o milagre.  

Tratando desse tema, não há dúvidas de que a equipe também tenha se sentido 

sensibilizada pelos acontecimentos, especialmente nosso religioso diretor João Carriço. 

Afinal, sabemos que ele tinha lá muitos motivos para acreditar, fervorosamente, em milagres 

Divinos. Na entrevista a este pesquisador, o cinegrafista Carlos Alberto – autor destas 

imagens – confessou que os acontecimentos presenciados à sua volta foram tão fortes que ele 

teria mudado sua forma de pensar a respeito da existência de milagres. 

Duas sequências de imagens chamam bastante atenção. A primeira delas mostra a euforia 

e a total contemplação de uma mãe, com o rosto marcado pelas lágrimas, ao observar os 

primeiros passos de sua filha que, desde o nascimento, era paralítica. A menina caminha em 

direção à câmera enquanto, no fundo do quadro, vemos sua mãe que não consegue conter a 

emoção. Ela junta as mãos, como em oração e agradecimento aos céus, se ajoelha, abraça e 

beija com fervor a menina, que demonstra ainda não compreender exatamente o que teria 

acontecido com ela. O narrador insiste, de forma redundante, em narrar a cena já por demais 

forte e explicativa: 

 
 

Esta linda garota, desde o nascimento, ficou com um pezinho paralítico e 
deformado. Após a benção do Padre Antônio, dá seus passos sem auxílio de 
ninguém. Sua mãe chora de contentamento e grita: ‘milagre, milagre. Viva Nossa 
Senhora das Graças’.141  

 
 

Na segunda sequência destacada, vemos um senhor segurando uma muleta e olhando 

fixamente para câmera. Ele vira-se, sobe uma escadaria até o local onde várias outras muletas 

                                                 
141 Retirado do texto narrativo do documentário Padre Antônio e a benção através do cinema  
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foram depositadas. A câmera faz uma panorâmica lenta e diagonal que sai das muletas até um 

grupo de pessoas que contempla toda aquela ação ainda de forma perplexa. O narrador em 

voz over narra a ação: 

 
 

Outro grande milagre da fé operou-se nesse velho. Paralítico de uma perna e cego de 
uma vista. Curou-se diante dos males com a primeira benção recebida e fez questão  
de subir a escadaria da igreja onde depositou a muleta que o auxiliava a andar. E 
colocando-a entre vários anixistentes demonstra que unicamente a fé pode realizar 
milagres.142   

 
 

Um dos fatores intrigantes é a não utilização do som direto captado também junto das 

“pessoas curadas”. Durante o documentário observamos diversas imagens em que o 

microfone da Carriço Film é visto ao lado dos contemplados pela Divina providência. 

Entretanto, nenhum som direto dessas pessoas pode ser ouvido nesses momentos. Numa das 

situações de cura, o texto da narração chega a praticamente introduzir ou chamar a fala de 

uma moça: “Esta jovem, linda e cheia de vida, viu seu futuro comprometido pela 

incapacidade de poder ouvir e falar. Agora, com a graça da santíssima virgem, ouve 

perfeitamente bem e já tem também a liberdade da palavra”. 143  

Entretanto, mesmo depois da indicação do narrador, não ouvimos uma palavra da boca 

dessa moça. As imagens mostram-na dialogando com as pessoas ao seu redor, mas não 

presenciamos o áudio. Por que essa omissão? Teria ocorrido um problema técnico com a 

gravação do áudio? Haveria algum tipo de censura por parte da Igreja Católica? Ou 

simplesmente nada dos que essas pessoas disseram tinha relevância? Não acreditamos na 

última opção.    

Todas as imagens são gravadas em ambientes externos e os movimentos realizados são 

leves e moderados. Há utilização de tripé, principalmente para a filmagem do Padre Antônio, 

mas também de câmera na mão para testemunhar, no chão, os milagres atribuídos à N.S. das 

Graças. Próximo do fim, observamos outras imagens em close. Nelas, temos mensagens 

pintadas de improviso na lataria e nos vidros de alguns carros, com o intuito de dar 

testemunho aos milagres alcançados ou ainda agradecer à N.S. das Graças. 

Contabilizamos um total de 51 planos, o que dá uma média de 10,3 segundos para 

cada plano. Considerando apenas o tempo de mudança de cada imagem, esse é um dos filmes 

mais lentos realizados pela Carriço Film. O documentário ganha um pouco mais de ritmo com 

                                                 
142 Retirado do texto narrativo do documentário Padre Antônio e a benção através do cinema  
143 Retirado do text o narrativo do documentário Padre Antônio e a benção através do cinema  



 126 

o término da participação do Padre Antônio e início da demonstração dos milagres. A partir 

daí, as imagens se alternam num intervalo mais curto. A montagem é simples, obedecendo a 

ordem cronológica dos acontecimentos e utilizando apenas o corte seco para a transição das 

imagens.  

Somente no último plano temos um diferencial nessa montagem: uma fusão lenta e 

gradual da palavra fim a um plano de detalhe da imagem de N.S. das Graças, já presente na 

tela. Esse plano é iniciado com fade- in e, após a fusão descrita, termina com fade out – ambos 

utilizando fundo sólido branco. Vale ressaltar que, até hoje, as técnicas empregadas por João 

Carriço nesse documentário ainda são contemporâneas e muito utilizadas em shows 

televisivos da fé. 

 
 
l) Padre Antônio – O iluminado de Nossa Senhora das Graças    - 1947 

 
 

Logo depois da vinheta animada de abertura da Carriço Film, observamos um letreiro 

que conta um pouco da história de N.S. das Graças. Em seguida, vemos uma imagem na 

forma em que ela teria aparecido à noviça Catarina Labouré, em 1830. A música instrumental 

sacra de fundo é contemplativa e lembra a Ave Maria, ainda tocada nos dias atuais por 

algumas rádios às 18 horas. A imagem da Santa permanece na tela por alguns segundos (bem 

mais do que o tempo de leitura normal gasto para essa imagem) e, depois, vemos uma foto do 

Padre Antônio. Dessa forma é estabelecida uma relação direta entre N.S. das Graças e o 

sacerdote. Só após esses dois quadros parados, entra o letreiro com o título do documentário. 

Desta vez, o fundo é de cor preta e as letras são brancas com poucas serifas. Não há desenhos 

ou ilustrações.  

O documentário enfim é iniciado. Dessa vez, sob a voz over do narrador, que vai 

apresentar, desde o início, um texto dramaticamente carregado: 

 
 

Às vistas que o mundo com as contradições e ansiedades que a guerra nos deixou. E 
quando os nervos tensos da humanidade estão a ponto de se romperem, surge como 
bálsamo para os sofredores, a notícia que arranca de todas as bocas uma exclamação 
de espanto: voltamos ao tempo dos milagres.144 

   
 

Num plano de detalhe, observamos as mãos de dois homens trocando e folheando 

jornais. Todas as manchetes de capa desses veículos impressos referem-se às curas de Padre 

                                                 
144 Retirado do texto narrativo do documentário Padre Antônio, O iluminado de N.S. das Graças 



 127 

Antônio em Urucânia. É como se João Carriço quisesse dar provas reais e palpáveis ao 

espectador da fama e dos milagres que serão evidenciados posteriormente.  

Logo depois, vemos uma grande fileira de carros que serpenteia através de uma 

estreita e empoeirada estrada por entre as montanhas de Minas. O texto da narração vai 

transformando a viagem de peregrinação até a cidade de Padre Antônio numa grande aventura 

ou ainda numa metáfora sobre o próprio caminho espiritual trilhado pelos peregrinos: 

 
 

Vibrantes os corações em inefável transporte, no poder do céu seguem confiantes 
solidarizando-se em meios aos percausos que oferece a jornada trabalhosa, no fim da 
qual também terminaram suas penas. E prosseguem alheios a tudo porque a fé os 
anima e reconforta.145   
 
 

A trilha sonora contemplativa, criada pelas músicas sacras, juntamente com as 

imagens também contribue para essa sensação. Alguns grandes planos gerais são mostrados 

para evidenciar o tamanho da fileira de carros e a perigosa altura do precipício que margeia 

um dos lados da estrada. São feitos também alguns planos gerais abertos com a câmera 

posicionada na parte inferior do barranco, enquanto os carros passam ainda mais na beirada, 

para ressaltar o perigo. E o narrador em voz over continua: 

 
 

(...) A estrada que leva a romaria até Padre Antônio é cheia de perigos. Ladeada e 
sitiada por precipícios se encontra. Assim são os caminhos que conduzem as almas à 
concepção de fé. Cheios de urlos e abrolhos, mas a milagrosa Nossa Senhora das 
Graças, mãe amantíssima, vela das alturas  por seu filhos queridos.146  

 
 

No trecho da narração acima, a última fala é casada com um efeito de montagem 

praticamente único nas produções da Carriço Film. Trata-se da justaposição de duas imagens: 

a primeira é um céu num dia ensolarado e com algumas com nuvens brancas. Em seguida, 

aparece minúscula e na parte superior da tela, a imagem recortada de Nossa Senhora das 

Graças.147 Ela vem, como se estivesse voando em direção à objetiva. Seu tamanho vai 

aumentando à medida que se aproxima até, praticamente, ocupar boa parte da tela com um 

pedaço do seu manto e, depois, gradativamente, vai sumindo. Novamente a música de fundo 

cria todo um clima de fé e contemplação religiosa. Esse apelo emocional representaria o ponto 

alto da obra: a materialização da Divindade. Acreditamos que, ainda na década de 40, num 
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cinema destinado a pessoas simples como o Cine Theatro Popular, esta imagem deve ter 

impressionado e causado muita comoção. 

A caravana também é registrada passando por Viçosa e Ponte Nova, apenas para 

evidenciar mais um trecho da longa jornada. Aqui, vemos caminhões de carga rodando pelas 

ruas, lotados de pessoas, inclusive de pé, ao lado de fora da porta. Ao chegar em Urucânia, a 

Carriço Film faz questão de denunciar, mesmo que de forma singela, a exploração da fé por 

vendedores ambulantes que estariam indo até aquele local apenas por interesses 

econômicos.148 Num tom mais jornalístico e de denúncia,  o narrador chama a atenção: 

“Urucânia surge aos olhos dos crentes como a terra da esperança. Vendedores ambulantes são 

vistos entre enfermos de todas as espécies”149.  

A câmera mostra ao espectador o flagrante desse comércio praticado em praça pública. 

Num plano médio, vemos dois homens e uma mulher. Um deles, de terno branco, segura uma 

mala repleta de utensílios religiosos para a venda. Ele está contando o troco que será entregue 

ao comprador à sua frente. A mulher olha para a câmera e os outros dois também percebem a 

presença do cinegrafista e se viram rapidamente para a câmera com certo receio, que não dura 

muito tempo. Logo voltam à venda do artigo religioso. É interessante ressaltar que a 

montagem coloca, na sequência, imagens de um grupo de pessoas que aparentam verdadeiros 

símbolos da pobreza. Elas são vistas em planos gerais fechados e inteiros, sentadas no chão, 

vestindo roupas muito simples e com os pés descalços. Um verdadeiro contraste com aquele 

comércio da fé mostrado anteriormente. 

A partir daqui, o documentário vai narrando, cronologicamente, todos os 

acontecimentos em Urucânia. Um outro momento de grande força dramática é iniciado com a 

benção de Padre Antônio. Diferentemente do primeiro filme sobre o mesmo tema, neste não 

há uso de som direto. Toda a responsabilidade de contar o acontecido fica a cargo do narrador 

em voz over e com seu texto adjetivado e veemente defensor das causas católicas, 

possivelmente muito influenciado pelo seu diretor João Carriço: 

  
 

Às nove da manhã Padre Antônio celebra a missa campal, assistida por milhares de 
pessoas que, contridas, acompanham o santo sacrifício. Elevam todos os seus 
corações ao céu, numa prece devota e piedosa à Nossa Senhora das Graças, 
consoladora dos aflitos, refúgio dos pecadores, vida, doçura e esperança nossa. Após 
a missa campal, às oito horas, Padre Antônio assumindo a janela da casa paroquial 
abençoa a mult idão que ergue para o ar as garrafas cheias de água e as medalhas de 
Nossa Senhora das Graças. É um espetáculo em que abusa o misticismo nesse 
momento grandioso, pleno das complascências divinas e no qual as almas se sentem 
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elevadas por sobre as misérias do mundo. O venerando sacerdote aparece aos olhos 
dos milhares de romeiros, olha ao lado pela virtude que santifica e sua benção desce 
por todos os espíritos como bálsamo místico que traz o antídoto para as dores morais 
e faz desaparecer os males do corpo. A tradição religiosa do povo brasileiro tem 
neste maravilhoso e tocante espetáculo sua confirmação e a crença que formou as 
nossas gerações se sente revigorada.150  

 
 

Agora não há mais uma câmera fixa no Padre Antônio. A maior parte das imagens é 

representada por planos gerais abertos e gerais fechados, mostrando a multidão que se 

aglomera em frente à casa paroquial. Em algumas delas, o Padre Antônio é visto no fundo do 

quadro, fazendo a bênção. Um plano chamou nossa atenção pela beleza estética e simbologia: 

a câmera está posicionada em contra-plongée, ao mesmo tempo em que faz um movimento de 

paning da direita para a esquerda. Vemos, em plano geral fechado, algumas pessoas de costas 

segurando garrafas de água apontadas para o céu, que ocupa a maior parte da tela.  

Enquanto os peregrinos ainda estão esperando pela bênção em frente à casa paroquial, 

observamos uma discordância entre texto narrativo e imagem. Enquanto a narração fala a 

respeito dos milhares de peregrinos que aguardam a espera da benção, o espectador vê dois 

planos que mostram a parte superior de alguns casarões de Urucânia, uma árvore, o céu e a 

casa paroquial. Não se vê as pessoas. A câmera registra somente o que está acima de suas 

cabeças. Na parte inferior da tela conseguimos observar apenas recortes do que seriam partes 

dos chapéus usados por alguns peregrinos. Não conseguimos compreender o que o 

cinegrafista quis simbolizar com tais imagens.  

Começamos então a ver as curas, ou seja, com relação às imagens, representa o 

momento de individualização dos fiéis contemplados. Das curas mostradas, a segunda 

apresenta maior força e carga dramática. Diante da câmera, em close, vemos a objetiva viajar 

do rosto de uma senhora “paralítica a vários anos” às suas pernas, que começam a tremer com 

bastante força até se apoiarem no chão.  

Em vários momentos o texto é rebuscado e a narração apresenta palavras pouco 

audíveis. É interessante notar que, naquele momento histórico, João Carriço vai produzir um 

roteiro no qual se refere aos milagres como “espetáculos”. Mesmo possuindo uma conotação 

diferente da empregada hoje, ele já demonstra consciência de que Padre Antônio havia se 

tornado uma espécie de pop star da mídia.  

Durante todo o documentário, a câmera é bastante estável mas, aparentemente, fica 

grande parte do tempo fora do tripé, ou seja, na mão ou ombro do cinegrafista. Entre os 

movimentos de câmera com maior relevância, destacamos um tilt-up mostrando a magnitutde 
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da igreja local e da própria religião católica, além de ressaltar a força da fé, enquanto o 

narrador complementa: “doutrina redentora de Cristo”. Todas as imagens desta obra são 

filmadas em ambientes externos.   

Com duração de 10’40” e um total de 85 planos, contabilizamos uma média de 7,52 

segundos para cada plano. Apesar de um certo cuidado estético, observamos na montagem o 

uso de vários planos gerais em sequência que, algumas vezes, dificultam até mesmo a 

localização dos agentes desse documentário por parte do espectador. Percebemos que alguns 

planos tem fotogramas a menos do que seria a sua normalidade, ou seja, a ação é apresentada 

no início, há um pequenino corte e volta-se à mesma ação. A montagem poderia ter 

trabalhado com uma variação maior entre planos abertos e fechados, entretanto, esse 

documentário nos mostrou um momento diferenciado e experimental da Carriço Film, através 

da justaposição entre as imagens do céu e de Nossa Senhora das Graças, conforme tratamos 

anteriormente. A transição entre todos os demais planos acontece com corte seco simples. As 

placas de letreiro aparecem somente no início, apontando o título do documentário e no final.  

Nessa obra, João Gonçalves Carriço aparece, de forma proposital e em plano médio, 

conversando com mais dois homens em Viçosa, durante a parada da caravana que vai em 

direção à Urucânia. Acreditamos que ele tenha aparecido outras vezes, de costas, sentado 

junto à dona Santinha, na parte de trás do seu carro conversível. Todavia não tivemos como 

confirmar essa informação. O documentário termina de forma cíclica, com a volta dos 

peregrinos para seus lugares de origem. 

 
 
m) Cinejornal nº159   -  1948 

 
 

Esse cinejornal é politemático, com duração total de 5’39”, divididos em três matérias: 

“Primeira demonstração da televisão” (com 16 planos e 1’39”), “Homenagem dos 

funcionários ao prefeito” (15 planos e 1’24”) e “Paula Lima – melhoramentos locais” (20 

planos e 2’05”). A editoria de política é a mais trabalhada, com duas matérias. Entretanto, não 

temos dúvidas de que a pauta mais importante delas é a primeira, inclusa numa editoria de 

tecnologia. Ela possui relevância não só para a cidade, mas para todo o país. Essas pautas 

atendem principalmente aos interesses da Prefeitura de Juiz de Fora e aos seus representantes. 

Dessa forma, os produtos anunciados são os próprios serviços efetuados pela instituição. As 

figuras das autoridades eclesiásticas também não são esquecidas. Na matéria sobre as obras 

em Paula Lima, não há inauguração sem a bênção do padre.  
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O texto narrado em voz over começa, na primeira matéria, exaltando o município por 

conta da nova aparelhagem desenvolvida por Olavo Bastos Freire. A narração é clara, 

pausada. Ela somente narra os fatos mostrados, exaltando e descrevendo a presença das “altas 

autoridades civis e militares” em cada um dos eventos. Ainda na primeira matéria, 

verificamos que a invenção tecnológica, seu funcionamento e seu inventor são tratados de 

forma superficial quando comparados a esses outros agentes. Também em Paula Lima, a 

narração fica restrita a comentários sobre a presença dos políticos e, praticamente, não fala do 

povo daquele distrito. Não há som direto ou som ambiente. As músicas de fundo variam 

combinando de acordo com a temática tratada.  

A terceira matéria na verdade é um grande informe publicitário da prefeitura de Juiz 

de Fora. Todavia, encontramos no final dela uma tentativa de se quebrar com o esquema 

exibicionista de se mostrar apenas obras e realizações públicas. A câmera sai das figuras e 

feitos políticos para mostrar um membro do povo: “o mais antigo cidadão da localidade” 

(como destaca o narrador). Um senhor negro, muito sorridente e expressivo. Realmente não é 

o que esperávamos do “amigo do povo”, entretanto, já representa uma fagulha perceptível da 

busca de alternativas. 

O filme é bem dividido entre imagens internas e externas. Nas cenas internas, temos o 

uso de iluminação artificial direta, causando sombras fortes atrás dos personagens. Também 

há excesso de luz em alguns planos mais próximos, originando imagens saturadas, 

evidenciadas principalmente na pele ou nas roupas mais claras. Não há grande cuidado 

estético. A maior preocupação é com o registro do fato. A câmera está sempre na mão ou no 

ombro. Alguns movimentos se mostram bruscos e, outros, são do tipo vai-e-vem, sem um fim 

pré-estabelecido. Como exemplo, temos, na primeira matéria, uma paning que começa da 

direita para a esquerda e volta em sentido oposto mostrando o prefeito e outros convidados 

sentados. Esse movimento de ida e volta repetido demonstra a indefinição do que se deseja 

mostrar ou onde se quer parar. As panorâmicas horizontais (paning) também são utilizadas de 

forma exagerada. Temos um total de 51 planos, o que nos dá uma média de 6,64 segundos 

para cada um deles. 

O ângulo utilizado é o normal. Contudo, encontramos plongées para mostrar a 

multidão também na primeira matéria. Acreditamos que esses plongées não têm qualquer 

finalidade de inferiorização das pessoas registradas. Trata-se apenas de uma forma que o 

cinegrafista buscou para mostrar o maior número de pessoas na tela. Os enquadramentos 

variam de planos gerais fechados a primeiros planos, passando pelos americanos, médios e  

inteiros. Alguns deles possuem teto demais. Verificamos somente um plano de detalhe na 
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imagem que mostra a placa da Ponte Joaquim Felício. Nessa imagem, por pedido da equipe da 

Carriço Film, alguém desvela a bandeira que cobre a placa comemorativa de inauguração. É 

apenas uma simulação montada para a câmera e prova da grande interferência da equipe no 

material registrado. 

Os letreiros basicamente são utilizados para separar as matérias, indicando o título da 

posterior. Na parte de cima, temos a identificação da cidade/estado e, na parte central e  em 

caixa alta, o título propriamente dito. As fontes têm poucas serifas e não chamam muita 

atenção. O fundo desses letreiros é uma espécie de pintura abstrata numa tonalidade de cinza. 

 
 
n) Romaria ao santuário de Nossa Senhora Aparecida   -  1951 

 
 

Esse cinejornal é monotematico e a editoria evidenciada aqui é religião/fé, atendendo 

principalmente aos interesses da Igreja Católica. 

A narração é objetiva e clara, interagindo bem com a trilha sonora. Muitas vezes, o 

texto da narração apenas introduz o fato a ser mostrado. O casamento entre imagem e música 

de fundo é o responsável por levar a significação da mensagem para o espectador. Não há 

redundância de imagens e narração. Na verdade, o texto narrativo é complementado 

eficazmente pelas imagens e trilha sonora. Um bom exemplo dessa complementariedade 

positiva pode ser observado enquanto vemos imagens que retratam as paredes internas das 

salas dos milagres, com centenas de fotos das pessoas curadas e ouvimos a seguinte narração: 

“aí estão os agradecimentos daqueles que alcançaram a graça concebida, o que vemos fala por 

nós, não requer comentários”. 151 É como se João e Manoel Carriço quisessem que o 

espectador complementasse a narrativa. 

Na transição entre a sala dos milagres e o próximo assunto, dentro do mesmo tema, 

constatamos uma incoerência. A narração em voz over se direciona para a festa de recepção 

ao representante do presidente da republica na praça central. Se compararmos a sequência 

iniciada aqui a todo o conteúdo anterior, vamos nos defrontar com uma verdadeira fuga à 

linha de tratamento ou angulação de tonalidade religiosa adotada até então. Temos então o 

marco de um grande desvio em direção às autoridades políticas. Esse é um dos motivos 

principais pelos quais este produto audiovisual não pode ser classificado como documentário. 

O som direto ou som ambiente não é utilizado nessa obra. As músicas de fundo são 

instrumentais e conduzem à reflexão e ao aspecto intimista. Durante a missa campal há 
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também o uso de uma música sacra cantada. É interessante notarmos que a partir do momento 

em que esta produção vai se direcionar para os políticos, a trilha sonora também é substituída 

por um ritmo mais acelerado e imponente, uma espécie de jazz. 

Verificamos o uso de um merchandising para o hotel Glória. Enquanto peregrinos de 

Juiz de Fora sobem a ladeira até a antiga basílica de Aparecida, vê-se a placa de fachada do 

referido estabelecimento. Observando a imagem, acreditamos que teria sido fácil para o 

cinegrafista retirar a placa do enquadramento, entretanto, ele prefere deixá- la. De uma forma 

ou de outra, temos a impressão de que esse merchandising não tenha sido feito de maneira 

intencional. Talvez apenas descuido ou ingenuidade do técnico. 

Presenciamos cuidado estético nessa produção, especialmente em sequências como, 

por exemplo, a caminhada dos peregrinos de Juiz de Fora até a basílica. Há uma combinação 

muito bem feita entre a trilha sonora lenta e reflexiva e as imagens dessas pessoas subindo, 

vagarosamente, a ladeira carregando a imagem de N. S. Aparecida. A sequência mostra todo o 

esforço dos peregrinos como provação de sua fé. Os planos mais abertos possuem perspectiva 

e profundidade de campo. Durante a subida, o grupo é visto em plongée. Já próximo da 

basílica, a visão é de um contra-plongée, exaltando ou dando ainda maior superioridade à N. 

S. Aparecida, à Igreja Católica e à própria Divindade, que também pode estar representada no 

próprio céu (nesse plano ele ocupa boa parte do enquadramento). Na medida em que as 

pessoas se aproximam da câmera, a objetiva vai se direcionando para a imagem de N. S. 

Aparecida. Num outro momento do filme, o contra-plongée é usado mostrando autoridades 

políticas, como a deputada Ivete Vargas, discursando numa marquiz, ao passo que a multidão 

é mostrada em plongée na praça. Acreditamos que, nessa situação, não houve intenção do 

cinegrafista em minimizar o povo. Teria sido essa a melhor posição ou a única forma que ele 

conseguiu para registrar aquela situação. 

Durante todo o cinejornal temos várias panorâmicas do tipo panings e tilts. Alguns 

desses movimentos estão recortados ou picados pela montagem. Entre os planos, temos gerais 

abertos e fechados, inteiros, americanos e médios. A base da filmagem é externa, mas há 

imagens internas filmadas na Sala dos Milagres. Nas filmagens externas, a luz utilizada é 

somente a natural (sol), já no interior da Sala dos Milagres há utilização de luz artificial 

direta. A câmera está sempre na mão ou ombro do cinegrafista.  

Os letreiros são simples e apenas informam, em fontes brancas e fundo preto, sem 

qualquer trabalho artístico. O único diferencial interessante dos letreiros desse filme é a 

                                                                                                                                                         
151 Retirado do texto narrativo do cinejornal Romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 
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indicação de uma dobradinha de produção entre pai e filho na sequência das cartelas iniciais, 

em que observamos, primeiro, a da Carriço Film e, em seguida, outra ficha de letreiro 

indicando também a FAN - Filmes Artísticos Naturais (produtora de Manoel Carriço). Esta 

última ficha ainda destaca a direção de Carriço Filho. 

Com relação à montagem verificamos uma quebra na linha narrativa ou angulação. 

Inicialmente, presenciamos um ritmo narrativo mais lento e reflexivo, para falar da fé e da 

religiosidade, que é obtido no início da subida da basílica e ganha ainda mais força quando a 

câmera mostra o interior da Sala dos Milagres. Todavia, ao se direcionar para a cerimônia 

política, perde-se todo esse aspecto religioso. O ritmo torna-se desarmônico ao restante da 

obra. A imagem final também é um bom exemplo disso. Ela foge da religiosidade e coloca, 

novamente, a prioridade para a questão política. Nela, vemos a parte externa de um vagão de 

passageiros com uma faixa contendo os seguintes dizeres: “Os romeiros de Juiz de Fora 

agradecem ao Presidente Getúlio Vargas”. Vale ressaltar que toda a peregrinação teria tido, 

como objetivo central, a realização de uma missa por intenção desse presidente, promovida 

por Amélia de Almeida, da Confraria da Basílica.    

Dentro do tempo de duração de 6’ 30’’, temos um total de 63 planos, o que nos dá uma 

média de 6,19 segundos para cada um deles na tela. A montagem se mostra simples, 

utilizando apenas cortes secos para a transição entre as imagens. Em alguns planos de 

movimento presenciamos cortes abruptos nas imagens. 

A interferência da equipe durante as filmagens é vista principalmente num plano em 

que as autoridades políticas estão sendo organizadas, na praça, de frente para a objetiva da 

Carriço Film. Vemos, no canto esquerdo da tela, dois braços de alguém direcionando essas 

pessoas a uma melhor posição para aparecerem na filmagem. Alguns deles se comportam 

como se posassem para fotografia. Falando em aparecer, João Carrriço também consegue seu 

lugar na tela. Aqui, ele é retratado de maneira não intencional, numa das ruas de Aparecida do 

Norte, de pé e apoiado num caminhão de romeiros, enquanto seu cinegrafista faz uma paning. 

Sua expressão é a de quem está atento, verificando o que aquele profissional estaria fazendo.  

O texto da narração, em voz over, é finalizado com uma demonstração de fé em Nossa 

Senhora Aparecida: “Os peregrinos se retiram, preparando-se para a viagem de regresso, 

levando nos corações o conforto da fé, deixando no santuário da basílica nacional a sagrada 

imagem da padroeira do brasil e onde a mãe de Deus continua a espalhar graças e bênçãos”. 152 

 
 

                                                 
152 Retirado do texto narrativo do cinejornal Romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 
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o) Cine Jornal nº 221   -   1951  

 
 

Esse filme possui duração de 7’05”, divididos entre quatro matérias: “2º Raid 

Automobilístico Getúlio Vargas” (2’20” e 27 planos), “Visita do Ministro Nelson Hungria” 

(1’46” e 16 planos), “Festa Popular em Ibitiguaia” (1’52” e 20 planos) e “Pronto Socorro 

Municipal” (52” e 09 planos). As editorias trabalhadas são: esporte, política e comunidade. 

As pautas atendem principalmente aos interesses das autoridades políticas locais e regionais. 

Mais uma vez observamos outro cinejornal da Carriço Film sendo iniciado com 

imagens externas da Igreja da Glória. Podemos tentar explicar essa repetição por três 

possíveis motivos: o primeiro seria que, durante alguns anos, o laboratório da Carriço Film 

tinha sua sede praticamente em frente a essa Igreja, na Avenida dos Andradas, nº 754.153 Se 

buscarmos o aspecto religioso, poderíamos explicar esse fato através da grande fé que tomou 

conta de Carriço após ele ter sido curado do tumor sifilítico, no início de sua fase adulta. Uma 

terceira explicação ainda poderia ser buscada no período de infância do diretor, no qual ele 

teria tido seu primeiro mentor na arte – o padre Matias Tulkens, que pertencia a essa paróquia.  

A bem da verdade, a Igreja da Glória esteve presente na vida de João Carriço desde seus 

primeiros dias. Ele nasceu e foi criado à rua dos Artistas, que fica a alguns segundos desta 

Igreja. Possivelmente, na sua infância, nosso cinejornalista deve ter brincado muito com seus 

amigos e sua irmã nos jardins gramados e no grande estacionamento da Glória. 

A narração, em voz over, desse cinejornal é clara e pausada em momentos-chave. Em 

outros, como na matéria do Ministro Nelson Hungria, chega a apresentar texto bastante 

rebuscado. Não há utilização de som direto ou ambiente. O texto narrativo sobre a Festa 

Popular em Ibitiguaia chamou nossa atenção. Apesar da expectativa criada pelo título, a 

narração fica totalmente presa às autoridades políticas que foram visitar o distrito naquela 

data, promovendo apenas uma espécie de introdução aos seus discursos. Não encontramos 

praticamente nenhuma referência ao povo morador do local, exceto na última frase da 

matéria, em que o narrador comenta que “os filhos de Ibitiguaia souberam acolher seus 

convidados”, enquanto o espectador vê imagens de alguns desses convidados se esbaldando 

tranquilamente numa farta mesa ao ar livre. Mais uma vez o povo não tem voz, somente seus 

representantes legais, ou seja, a elite política.  

                                                 
153 Analisando o ângulo e o enquadramento das primeiras imagens da matéria que abre o cinejornal, acreditamos 
que as mesmas tenham sido filmadas do 2º andar de onde funcionava o primeiro laboratório da Carriço Film, na 
avenida dos Andradas 754. 
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As imagens ressaltam ainda mais esta contradição: todas as “autoridades políticas” são 

vistas em planos mais fechados, como médio ou próximo, a fim de se facilitar a identificação 

e a proximidade. Até mesmo uma faixa de agradecimento ao prefeito Olavo Costa e ao 

deputado Silvio de Andrade Abreu é mostrada em plano de detalhe, enquanto o povo do local, 

agente promotor da “festa popular” é visto, em apenas cinco planos gerais abertos (dos 20 

desta matéria), sem qualquer aproximação ou identificação. A aglomeração de pessoas 

representa apenas massa, número, multidão. Percebemos, então, uma matéria com angulação 

apenas visando fins políticos. Por que faria isso o “amigo do povo”? Talvez por dinheiro? 

As imagens da matéria sobre o “2º Raid Automobilístico Getúlio Vargas” chamaram 

nossa atenção, primeiro pela beleza plástica de algumas delas, ao mesclar opostos unindo, no 

mesmo fotograma, a ambientação do passado à velocidade e dinâmica daqueles carros de 

corrida. Depois, por observar um evento esportivo que tenha parado todo o centro comercial 

da cidade e mobilizado uma quantidade tão expressiva de espectadores, que chegaram a lotar 

as calçadas e beiradas das ruas por onde os carros de corrida passavam. No texto da narração, 

em voz over, sobram críticas e moralismo. “Depois de três horas a fio de espera, sob um sol 

causticante, o público pode assistir, afinal, a passagem alucinada dos volantes. Felizmente, 

porém, nada de grave aconteceu, apesar da imprudência geral”.154  

Ainda nessa matéria, vemos um grupo pessoas, em meio à multidão, acompanhando a 

corrida no plano de fundo do enquadramento captado. Eles acenam para a câmera na tentativa 

de chamar atenção e interagir com a equipe da Carriço Film. É um dos únicos momentos em 

que observamos praticamente um pedido indireto das pessoas para serem filmadas. A câmera 

passa rapidamente por elas, sem dar muita atenção e volta para a corrida. 

A segunda matéria, a respeito da visita do ministro Nelson Hungria, é iniciada com 

uma sequência curiosa: Enquanto o narrador fala da recente nomeação do novo ministro, o 

espectador não vê o homenageado e seus convidados. Ele vai observar imagens de duas 

grandes fileiras de garçons posando e sorrindo para a câmera. São os mesmos que irão ser 

vistos, logo após, servindo os convidados desse evento. Inicialmente, chegamos a pensar que 

a filmagem desses planos e a colocação dos mesmos no início da matéria seriam para ressaltar 

a grandiosidade da festa. Entretanto, após analisarmos essa sequência mais vezes, suspeitamos 

de outras motivações de João Carriço. Ele poderia querer aproveitar a oportunidade para 

mostrar também o trabalho de um buffet conhecido da produtora (apesar do narrador não 

dizer o nome do mesmo ou indicar para isso) ou ainda valorizar outras pessoas que também 

                                                 
154 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 221 
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trabalharam durante a festividade. Parece que esta será mais um das perguntas que ficarão 

sem resposta. O restante da matéria é, basicamente, colunismo social. 

Na matéria sobre o pronto socorro municipal, observamos uma câmera 

demasiadamente caída ou tombada para o lado direito, seja em planos fechados, seja em 

planos abertos. Caso tenha sido proposital – o que não acreditamos devido ao teor da mesma 

(basicamente um informe publicitário de reformas nessa unidade de saúde) – não atingiu seus 

objetivos, destoando muito da estética simples e clássica utilizada nas matérias anteriores.   

  A maior parte das imagens desse cinejornal é captada externamente. A angulação 

utilizada é normal, ou seja, na altura dos olhos de quem é registrado. Os movimentos de 

câmera começam com panorâmicas horizontais rápidas, a fim de se acompanhar o movimento 

dos carros de corrida na primeira matéria, e vão terminar em panings quebradas, ou seja, 

movimento entrecortado por pequenas pausas na matéria sobre o pronto socorro. Notamos 

também que um mesmo tipo de movimento é realizado mais de uma vez em sequência (na 

mesma direção e sentido). 

Temos um total de 72 planos, o que dá uma média de 5,9 segundos por plano. A 

montagem é simples, baseada unicamente no corte seco como efeito de transição entre as 

imagens. Na matéria sobre o Pronto Socorro Municipal o montador se equivocou, invertendo 

uma sequência e antecipando a imagem do retrado do Dr. Menelick de Carvalho. A narração 

referida a esse plano é ouvida somente alguns segundos depois. As músicas de fundo pontuam 

a narrativa impondo ritmo às imagens.  

Nesse cinejornal João Carriço aparece três vezes. A primeira delas acontece por acaso, 

enquanto um de seus cinegrafistas faz uma panorâmica horizontal na corrida de carros. A 

segunda aparição é durante o banquete para o novo ministro. Aqui, ele é visto sentado à mesa 

ao lado do filho e conversando com outras personalidades, enquanto o narrador exalta o 

homeageado com um discurso rebuscado: “A sociedade local reuniu-se mais uma vez para 

tributar significativas provas de apreço e admiração ao eminente jurista patrício”. 155 Na 

terceira vez, Carriço é visto no meio da multidão que escuta o discurso de autoridades 

políticas em Ibitiguaia. Ele está a olhar diretamente para o cinegrafista, como que analisando 

ou fiscalizando o trabalho deste profissional. Logo depois do olhar de João Carriço para a 

câmera, o plano é cortado. 

Na placa do letreiro final deste filme encontramos outro aspecto diferente. Na parte 

inferior da ficha encontramos a identificação de parte da equipe que trabalhou neste 

                                                 
155 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 221 
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cinejornal: os cinegrafistas Carriço Filho e Carlos Alberto (nosso entrevistado). Mais uma vez 

os demais profissionais, como montador, assistentes e, aqui, até o diretor são deixados de 

lado. Parece que alguém realmente quis mostrar trabalho. 

 

 
p) 102 anos! Mas... cada vez mais jovem  -   1952 

 
 

Esse cinejornal é politemático, com um tempo de duração de duração 7’14”, divididos 

em sete matérias. Como as mesmas não possuem ficha de letreiro indicando um título 

introdutório, resolvemos batizá- las, de acordo com a temática trabalhada, visando facilitar a 

compreensão do amigo leitor. Dessa forma, são elas: Missa pelo 102º aniversário de Juiz de 

Fora (04 planos e 21”), Inauguração de posto médico dentário (05 planos e 18”), Parada 

Militar pelo aniversário da cidade (16 planos e 1’27”), Inauguração da rádio patrulha (16 

planos e 1’17”), Inauguração do 2º Salão de Novidades Antônio Parreiras (16 planos e 1’28”), 

Missa de Páscoa dos funcionários municipais (09 planos e 48”), Almoço beneficente para 

obras da Catedral (12 planos e 50”). 

Analisando o ordenamento das matérias, acreditamos que João Carriço poderia ter 

montado uma sequência em que colocasse todas as inaugurações juntas. Todavia, ele optou 

por separá- las com a matéria sobre a parada militar. Não encontramos um objetivo para isso.  

Já o almoço beneficente no desfecho cria um clima de familiaridade e união entre os membros 

da população de Juiz de Fora. De uma forma ou de outra, não há aprofundamento em nenhum 

dos temas trabalhados. As pautas atendem, principalmente, aos interesses do exército, da 

Sociedade Antônio Parreiras e da Catedral Metropolitana. 

Entre as sete matérias, o destaque vai para aquela que relata a inauguração da rádio 

patrulha. Nela, observamos um texto que brinca com o espectador, além de uma montagem 

que casa muito bem esse texto com as imagens, produzindo assim o humor enquanto chama a 

atenção do público: 

 
 

É um importante e valioso melhoramento que recebe Juiz de Fora e vem assim, 
colocar-se entre as mais adiantadas cidades brasileiras. Serviços inestimáveis serão 
prestados pela rádio patrulha. (pausa) juizforanos (pausa) esses carros pertencem a 
vocês, mas, cuidado! Não banquem os valentes...156 

 
 

                                                 
156 Retirado do texto narrativo do cinejornal 102 anos! Mas... cada vez mais jovem. 
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Durante o início desse trecho da narração, em voz over, observamos imagens do novo 

equipamento e dos carros de polícia. Logo após esta sequência de narração, a música de fundo 

sobe e passamos a ver imagens de policiais, na sua maioria em dupla ou trio, enquadrados em 

planos americanos, em frente a cada um dos carros que receberam a nova tecnologia. Os 

oficiais da lei passam uma postura de seriedade e atenção. É como se o narrador deixasse 

implícita a frase: Cuidado! Se vocês fizerem algo de errado, vão ter que acertar as contas com 

esses caras. 

A narração é clara e objetiva, apresentando como vimos, traços de humor. No texto da 

matéria sobre a parada militar notamos certa instabilidade no tempo verbal utilizado, entre 

presente e futuro, enquanto o espectador está vendo a ação. “Chegam o general Comandante 

da 4ª Região e o senhor prefeito municipal que hão de assistir a grande parada militar em 

honra a data querida dos juizforanos. O desfile terá lugar ao longo...”157 

Verificamos também uma redundância encontrada na matéria sobre a inauguração da 

rádio patrulha. Enquanto o narrador está dizendo “nas dependências das repartições policiais, 

nas primeiras horas da tarde do festivo dia...”, o espectador vê um plano de detalhe parado 

mostrando somente uma placa afixada na parede externa daquela instituição, indicando 

“Repartições Policiaes”. 

Com relação ao áudio, acreditamos que existe a possibilidade de que, um pequeno 

trecho, onde vemos o Coral da Catedral, possa ter sido utilizado o som direto (matéria sobre a 

Páscoa dos funcionários municipais). O narrador não mede elogios ao coral, como se 

introduzisse o trabalho do mesmo: “O magnífico e harmonioso coro da Catedral participou da 

missa”. Logo após essa deixa, observamos imagens de integrantes do coral cantando e 

ouvimos uma música também cantada por coral e com murmurinho de fundo. Em um ou dois 

planos há sincronia do movimento labial com a música, entretanto, não temos como afirmar 

que realmente seja som direto. Em alguns momentos desse cinejornal, a música de fundo 

ultrapassa o limite, tanto do texto narrativo, quanto das imagens da matéria, deixando um 

rabicho para a posterior e denotando um pequeno descompasso na montagem da trilha. Este é 

o caso da transição entre a primeira e segunda matéria. 

Para não perder o costume, João Carriço inicia este trabalho com imagens de pessoas 

descendo as escadas da parte frontal da Igreja da Glória. São católicos que haviam participado 

da missa em ação de graças pelo centésimo segundo aniversário de Juiz de Fora. Vemos, em 

                                                 
157 Retirado do texto narrativo do cinejornal 102 anos! Mas... cada vez mais jovem. 
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primeiro plano, autoridades civis e militares. Atrás delas estão as demais pessoas. Outra vez o 

cinejornalista leva seus personagens para o auxílio da luz natural. 

 A mesma dificuldade de iluminação interna pode ser vista na matéria sobre a 

inauguração do segundo salão da Sociedade Antônio Parreiras. Apesar de estreito, o ambiente 

é escuro e a iluminação é direta, causando sombras fortes. No meio desta matéria, 

encontramos uma curiosidade: um homem que parece ser um cinegrafista ou assistente de 

câmera, do lado esquerdo da tela, anda rapidamente em meio à multidão, abrindo caminho 

numa tentativa de se aproximar da câmera. Ele carrega, em uma das mãos, o que acreditamos 

ser um refletor para iluminação. Sua expressão é uma mescla de ansiedade e preocupação em 

executar alguma tarefa. 

Na construção desse documentário existe certo cuidado estético, sendo que a maior 

parte das imagens é constituída por quadros parados. Os movimentos de câmera são leves ou 

moderados e existe a predominância do uso de panorâmicas horizontais (panings). Alguns 

movimentos, como o tilt inicial, mostrando a Igreja da Glória, se mostram quebrados ou 

partidos. A maior parte das imagens é filmada em ambientes externos, entretanto, há varias 

matérias que possuem trechos internos. A câmera está sempre na mão ou no ombro do 

cinegrafista. Entre os enquadramentos utilizados, temos planos gerais abertos, planos gerais 

fechados, americanos e próximos. Também verificamos a existência de dois planos de 

detalhe: o primeiro, evidenciando a placa de “repartições policiaes” e o segundo, em parte da 

porta lateral de uma das viaturas da polícia, na qual observa-se um símbolo em formato de 

brasão e os dizeres “rádio patrulha Juiz de Fora fone 4400”.  

Praticamente todas as imagens foram filmadas em ângulo normal, na altura das 

pessoas registradas. A única exceção refere-se a um plongée que João Carriço usa para 

mostrar um plano geral aberto da parada militar, contudo, acreditamos que não há qualquer 

intenção de desvalorizar ou minimizar o exército. Seu único objetivo é mostrar o desfile num 

quadro mais amplo. 

Nas filmagens internas, o faixo de luz direta utilizado pela Carriço Film ilumina 

apenas uma pequena área, próxima ao refletor. Em outras regiões com maior profundidade de 

campo como no corredor da sociedade Antônio Parreiras, verificamos a ausência quase total 

de luz no fundo do enquadramento. Os letreiros basicamente informam. Eles são muito 

comuns, possuindo fundo preto com letras brancas e com poucas serifas. Existe uma fina 

moldura envolvendo o título tema deste cinejornal. Após esse título, vemos uma outra placa 

de letreiro com informações não muito convencionais nas produções da Carriço Film. Nela, 

somos informados da direção de João Carriço e das imagens dos cinegrafistas Carriço Filho e 
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João de Sá Peixoto. Esse procedimento, além de promover a identificação dos profissionais 

responsáveis pelo cinejornal em suas respectivas funções, valoriza a equipe. Entretanto, mais 

uma vez, cabe a nós questionar por que valorizar somente alguns?  

Temos um total de 78 planos, o que nos dá uma média de 5,56 segundos por plano na 

tela. A transição entre as imagens é feita basicamente pelo corte seco, porém, na transição 

entre cada uma das matérias, João Carriço se utiliza de um efeito parecido com um chicote de 

câmera, ou seja, um movimento rápido durante a filmagem com uma imagem desfocada. A 

primeira utilização desse efeito é vista entre a missa em homenagem ao aniversário de cento e 

dois anos da cidade e a inauguração do posto médico. Nessa transição, o montador comete um 

erro e coloca, indevidamente, o efeito que demonstra a troca das matérias antes do último 

plano da primeira, o que quebra totalmente a continuidade e causa estranhamento ao receptor. 

Há também alguns poucos cortes abruptos em planos que somente piscam na tela. O final 

dessa obra apresenta outro deslize do montador não identificado: a última palavra da narração 

em voz over foi cortada pela vinheta de áudio de encerramento, utilizada pela Carriço Film. 

Como sugere o próprio título desse cinejornal, intuitivamente, acreditamos que a palavra 

cortada seja jovem. 

A interferência da equipe durante as filmagens pode ser observada em vários 

momentos. O primeiro deles refere-se à matéria sobre o Salão de Artes Antônio Parreiras. Na 

mesma, a equipe posiciona pessoas ao lado de alguns quadros simulando visitantes ou algum 

tipo de movimentação humana no ambiente. Vale ressaltar que, tanto a distância quanto o 

ângulo de visão dessas pessoas em relação aos quadros são inverossímeis para apreciação. A 

segunda interferência retrata a simulação (para a filmagem) do atendimento a um chamado da 

rádio patrulha. O espectador vê dois policiais sentados na parte interna de uma das viaturas 

que possuem a nova tecnologia. Os dois mexem, ao mesmo tempo, no equipamento. Aquele 

que está mais próximo da câmera pega o rádio comunicador e o leva à boca, como se 

estivesse seguindo as ordens da equipe de filmagem.  

Entre as imagens, duas se destacam pela beleza e fotografia. Na primeira vemos sete 

militares do exército, num plano de profundidade de campo, enfileirados, numa perspectiva 

que adentra ao quadro. Ao fundo, vê-se um veículo militar e o prédio conhecido popularmente 

em Juiz de Fora como “Castelinho da Prefeitura”. A segunda imagem mostra três jovens 

meninas que posam para a câmera, com seus braços na cintura e olhar fixo para o espectador. 

Elas mexem lentamente o quadril e as pernas, como se estivessem dançando. Essa imagem 

simboliza certa pureza ou inocência que quebra uma seqüência de planos gerais fechados, sem 

grandes atrativos, na matéria sobre o almoço beneficente. 
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q) Cine Jornal nº 237  -  1952 

 

 

Este cinejornal é politemático e tem duração de 7’18”. Apesar de, no Catálogo 

Cinejornal Carriço, impresso em 2001, pela Cinemateca Brasileira, estarem listadas cinco 

matérias, na cópia existente na Fundação Alfredo Ferreira Lage constam apenas quatro: “O 

Salão de Belas Artes de 1951” (1’04” e 15 planos), “O Governador Mineiro em Juiz de Fóra” 

(1’08” e 11 planos), “Novas professoras formadas pela Escola Normal” (2’52” e 28 planos), 

“Foot-ball de classe!” (1’46” e 18 planos).  

Mesmo sem apresentar a primeira matéria apontada pelo catálogo, gostaríamos de 

ressaltar que a cópia conseguida possui as placas com letreiros introdutórios e as vinhetas, 

tanto da Carriço Film, quanto da distribuidora UCB. Não conseguimos explicar essa 

diferenciação. Dando então início à nossa análise, verificamos que as pautas atendem aos 

interesses da elite política juizforana e mineira da época, e aos amigos de João Gonçalves 

Carriço da Sociedade de Bellas Artes Antônio Parreiras, além dos jornalistas da Gazeta 

Comercial e dos Diários Associados. Acreditamos que esses temas foram tratados com certa 

profundidade. 

A narração, em voz over, é clara, bem audível, mas o texto peca em alguns momentos, 

quando vai falar sobre as autoridades: 

  
 

Em seguida o prefeito Olavo Costa fez uso da palavra para dizer da satisfação com 
que Juiz de Fora recebia a visita do governador mineiro. No seu discurso, 
destacamos as últimas palavras: ‘Conte conosco. Estaremos todo instante a seu lado’ 
(...) O prefeito Olavo Costa cumprimenta o governador mineiro, estendendo neste 
gesto o desejo de todos os juizforanos.158  

 
 

Na matéria sobre “as novas professoras formadas pela Escola Normal”, o 

nacionalismo ou a ideologia patriótica também não foi esquecida pelo narrador: “A partir 

desse dia, vão vida nova. Passarão a ministrar os conhecimentos que receberam, contribuindo 

para a formação do Brasil de amanhã, com brasileiros cultos e que o desejam sempre maior e 

vitorioso”. 159  Aqui, não há qualquer utilização de som ambiente ou som direto. As músicas 

de fundo casam bem às imagens, especialmente a trilha da última matéria, que dá ritmo e 

ajuda no clima de humor. 

                                                 
158 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
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A câmera fica o tempo todo na mão ou ombro do cinegrafista. Mesmo assim, 

evidenciamos um grande cuidado estético. Os movimentos de câmera são moderados ou 

leves, enquanto a maior parte das imagens foi filmada em ambientes internos. Nesses locais, 

João Gonçalves Carriço utiliza a iluminação artificial. Entretanto, não entendemos porque, 

mais uma vez, ele não filma dentro da igreja da Glória, uma vez que apresenta, na mesma 

matéria (sobre as novas professoras formadas na Escola Normal) imagens internas realizadas 

no Cine Theatro Central – um espaço ainda bem mais amplo que a referida igreja.  

No Cine Central, ele chega a mostrar para o espectador inclusive dois planos gerais 

abertos do público que lotava a platéia. Nesses planos a iluminação se apresentou de forma 

deficitária, iluminando basicamente a área mais próxima da fonte de luz e deixando o fundo 

sub-exposto. Num outro plano da mesma matéria chegamos a observar até o refletor de 

iluminação da Carriço Film em ação. Em outros pontos ainda presenciamos uma sombra dura, 

causada pelo uso de luz direta. Entre os movimentos de câmera, temos a utilização de muitas 

panorâmicas horizontais (panings).  

O ângulo das imagens é sempre normal. Já os enquadramentos variam de gerais 

abertos, gerais fechados, inteiros, americanos, médios e próximos. Notamos um grande 

cuidado do cinegrafista em deixar espaço para onde a ação acontece ou vai acontecer no 

quadro. As cartelas de letreiros são utilizadas apenas para dividir e dar títulos a cada uma das 

matérias. 

Sem dúvida, a matéria mais atrativa é a última: “Futebol de classe!” O próprio título já 

sugere o início da brincadeira ou gozação. Nessa editoria de esporte, observamos um texto 

bem mais leve e descontraído. A criatividade do texto se mostra como um grande diferencial 

às demais matérias (como na maioria dos cinejornais) que, basicamente, narram os 

acontecimentos da época – muitas vezes com total desvio de angulação, privilegiando 

discursos e autoridades políticas, econômicas e eclesiásticas. Aqui, o narrador já começa 

dentro de um aspecto de grande intimidade para com seus espectadores: 

 
 

Bem meus amigos, vemos envergando uniformes de jogadores de futebol são apenas 
sonhadores. Já sonharam muito com jogadas sensacionais e vão, agora, saber como 
se sentem no gramado jogadores de verdade. Esses falsos craques estão no entanto 
fazendo o bem enquanto se divertem. São rapazes dos Diários Associados e da 
Gazeta Comercial que vão disputar uma partida que a venda reverterá em benefício 
do natal dos pobres.160 

 
 
                                                                                                                                                         
159 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
160 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
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A entonação, o ritmo e a interpretação do narrador casam perfeitamente a esse criativo 

e humorístico texto noticioso. Até mesmo João Carriço não escapou de uma das piadas.161  

“Bem, está na hora de cercar o frango. O diretor da Carriço Film foi convidado a dar a saída 

simbólica, mas (pausa) quase cai de costas. Então quis repetir a cena. Vamos fazer a vontade 

do velhinho”. 162 

Durante esse trecho da narração, o montador fez questão de colocar a primeira 

tentativa frustrada de João Carriço, vestido de terno cinza no meio do campo gramado e, 

depois, em outro ângulo e enquadramento, o chute considerado bom pelo diretor. O 

casamento da narração e dessas imagens aumenta ainda mais o lado lúdico da matéria. 

Conhecendo um pouco da vida destes personagens, poderíamos arriscar que essa brincadeira 

teria sido, no mínimo, influenciada por Filhinho. Enquanto vemos planos gerais fechados do 

jogo, o humor textual continua: “Eis algumas fases da peleja. Cada equipe tem o seu juiz. 

Excesso de confiança no adversário”.163  

A câmera passa a se dedicar, de perto, a dois novos jogadores. O narrador logo vai 

colocá- los na brincadeira, especialmente o mais gordinho deles. “Ah!!! (pausa) Estavam 

faltando os dois maiores ases: Oswaldo e Hipólito. Estamos desconfiados que este jogo foi 

inventado pelo atleta Oswaldo para perder alguns quilos durante a brincadeira. Eis- los em 

campo. O rapaz precisava ou não desse joguinho”? 164  

Enquanto ouvimos a última pergunta, a câmera nos mostra um sorridente e animado 

Oswaldo, que chuta e corre atrás da bola, vestido numa apertada camisa listrada, 

principalmente na região de sua farta barriga. No encerramento da matéria, que também é o 

do cinejornal, vemos um happy end, no qual a narração, em voz over, e as imagens se 

completam, deixando o espectador também participar como interpretante: “O locutor Céu 

Azul transmitiu a peleja pela rádio Tiradentes. A peleja dos frangueiros que, como a dos 

craques de verdade, terminou assim...”165 Entram na tela imagens de jogadores dos dois times 

se empurrando e simulando uma discussão/briga. Na verdade, não passa de uma grande 

brincadeira simulada entre a dupla de amigos. 

Na cópia encontrada, com quatro matérias, contabilizamos 72 planos, o que dá uma 

média de 6,08 segundos para cada um deles na tela. A montagem desse cinejornal é simples e 

convencional, apenas promovendo cortes secos para efetuar a transição entre as imagens. 

                                                 
161 Veja anexo 62 
162 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
163 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
164 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
165 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 237 
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Notamos ainda várias sequências de cortes que vão para o mesmo enquadramento ou para 

enquadramentos muito próximos do anterior.  

Vários são os momentos de interferência da equipe na ação das pessoas a fim de 

melhor registrá-las. Um bom exemplo disso é a organização de uma saída das professoras 

formadas com seus parentes, da Igreja da Glória, exclusivamente para o registro das lentes da 

Carriço Film. Num grupo que envolve dezenas de pessoas, elas ainda posam enfileiradas na 

fachada do templo religioso. Vale ressaltar que, mesmo quando o tema principal é a formatura 

dessas novas professoras, a equipe da Carriço Film destaca a presença das “autoridades e 

personalidades” presentes, dando a elas a posição central e a primeira fila do grupo. As 

formandas ficam no fundo do enquadramento. 

 
 

r) Cine Jornal nº 248 ou Cinejornal Carriço SN-075 (pelo catálogo da Cinemateca 

Brasileira) - 1955 

 
 

Esse cinejornal possui uma duração de 9’12” e é politemático, possuindo cinco 

reportagens assim intituladas: “Confraternização na Malharia Luxor” (29 planos e 2’45”), 

“Juiz de Fora e Juscelino Kubitschek” (10 planos e 46”), “Mais uma piscina” (13 planos e 

1’04”), “Diretor do Departamento Nacional de Trabalho” (20 planos e 1’39”) e “Instituto 

Santos Anjos” (21 planos e 1’50”).  

A primeira matéria possui uma duração bem acima da média habitual produzida pela 

Carriço Film. Um outro diferencial é que ela se constitui explicitamente de um informe 

publicitário, possivelmente pago. Apesar de nossos entrevistados afirmarem que a Carriço 

Film sobrevivia, basicamente, do rendimento da empresa funerária da família, acreditamos 

que essa é uma das chamadas produções de cavação, ou seja, feita por encomenda e paga.  

Além da missa em ação de graças, o espectador vai conhecer os proprietários do 

estabelecimento e os pormenores de cada uma das repartições. O aspecto publicitário chega 

ao ponto máximo quando vemos, em plano médio, uma jovem (que pode ser uma das 

colaboradoras da malharia ou a própria filha de um dos proprietários), no ambiente de 

trabalho segurando nas mãos uma caixa de meias e passando o dedo indicador levemente 

sobre a inscrição da caixa. O narrador complementa: “Produto de primeira qualidade, orgulho 

da indústria de Juiz de Fora”.166  

                                                 
166 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 248 ou Cinejornal Carrico SN 075 (de acordo com o catálogo) 
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Um pouco mais à frente, observamos uma festa dançante, na qual todos os convidados 

demonstram grande euforia. As imagens chamam a atenção, uma vez que vemos patrões e 

empregados dançando juntos numa fila indiana ou, como é conhecido popularmente, num 

grande “trenzinho humano da folia”. A integração e a alegria parecem contagiar a todos.  

Todavia, analisando as demais matérias, acreditamos não ser esta a mais importante 

para o público-alvo do cinejornal, uma vez que trata de um tema um tanto específico e 

direcionado. Além da Malharia Luxor, esse produto atende aos interesses de Juscelino 

Kubitschek, da Academia de Comércio, do novo diretor do Departamento Nacional de 

Trabalho, e do Instituto Santos Anjos.  

A narração, aparentemente de Cid Moreira, é clara, objetiva, em alguns momentos, 

descritiva e, em outros, faz uso de adjetivação excessiva, como na designação da “magnífica” 

obra da piscina da Academia de Comércio ou dos “campeoníssimos” nadadores do 

Fluminense que vieram prestigiar a inauguração. Ainda na piscina da Academia, a trilha 

sonora utilizada é bastante alegre, combinando com as imagens descontraídas de algumas 

pessoas que se jogam ou são jogadas na água. O narrador, em voz over, entra na brincadeira: 

“Finalmente os conhecidos aqualoucos de Juiz de Fora brindaram o público com seu 

inconfundível estilo aloucado que tão bem faz ao fígado da gente”. 167 Sem dúvida, esse humor 

marca um dos momentos em que a narração se mostra em grande sintonia com as imagens. As 

demais músicas de fundo utilizadas nas outras matérias também se mostraram harmônicas aos 

temas tratados. Em nenhum momento há utilização de som direto.  

Nas primeiras imagens do cinejornal, vemos dois grandes planos gerais, mostrando 

Juiz de Fora do mirante do Morro do Cristo. Enquanto isso, o narrador fala do crescimento 

industrial da cidade. É a introdução para adentrar na Malharia Luxor. A partir daí, temos 

planos gerais abertos e fechados, inteiros, americanos, médios e próximos. Há nesse 

cinejornal grande cuidado estético por parte dos cinegrafistas. Mesmo apoiada na mão, a 

câmera se mostra bastante estável e os movimentos são leves e coordenados. Contudo, na 

matéria sobre Juscelino Kubitschek, vemos uma sequência de imagens desniveladas, com o 

quadro caindo para o lado direito. 

Na matéria sobre o banquete para Hidelbrando Bisaglia observamos que a maioria dos 

planos mais abertos (geral fechado) mostra, no fundo, o retrato do novo diretor do 

Departamento Nacional de Trabalho, pintado por Manoel Gonçalves Carriço (por 

coincidência... o próprio cinegrafista dessa matéria). Há também um close para evidenciar 

                                                 
167 Retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 248 ou Cinejornal Carrico SN 075 (de acordo com o catálogo) 
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detalhes da obra. Claramente as imagens são feitas privilegiando a divulgação do trabalho de 

Filhinho, que também pintava grande parte do material pub licitário dos políticos da região. 

Enquanto observamos o plano de detalhe, o narrador ainda promove a exaltação: “Grande 

retrato do homenageado, executado por Carriço Filho. Obra que calou profundamente a 

Hidelbrando Bisaglia”.168  

Ainda na mesma matéria, um outro plano chamou nossa atenção: trata-se da imagem 

de dois locutores de rádio fazendo (ou simulando) seu trabalho. Esse plano é desconexo aos 

demais e parece ter sido colocado aí apenas para mostrar, em atividade, os amigos que João 

ou Manoel Carriço possuia na imprensa radiofônica. 

As imagens da última matéria, no Instituto Santos Anjos, registram a junção dos 

poderes militar e eclesiástico, personificados nas figuras de Dom Oton Mota e do General 

Ciro do Espírito Santo Cardoso. No enquadramento, vemos os dois sentados, enquanto se 

aproxima um grupo de alunos formandos do primário, separados pelo sexo. Todas as crianças 

se aproximam em fila, marchando como robôs, possivelmente sem sequer saber o porque 

daquela prática. Algumas delas ainda se ajoelham diante da dupla e beijam a mão de Dom 

Oton Mota. Mesmo vendo tantos rostos angelicais, o general manteve a rígida postura militar 

e a total expressão de seriedade, enquanto entregava a elas o diploma. Mais uma vez, vemos a 

educação brasileira literalmente nas mãos de quem detinha (ou detém?) o poder e o controle 

sócio, político e econômico.  O que será de nós?    

A maior parte das imagens é filmada internamente. Para esses ambientes, a iluminação 

aditiva trabalhada é direta, causando sombras pesadas nas pessoas e objetos. A montagem 

contabiliza um total de 93 planos, o que nos dá uma média de 5,93 segundos para cada plano 

na tela. O corte seco domina todas as transições. A intervenção da equipe da Carriço Film 

pode ser observada, principalmente, na primeira matéria, na qual praticamente toda a ação, 

excetuando-se a missa, é planejada previamente e dirigida para a câmera. Num dos planos 

dessa matéria, vemos os dois sócios da Malharia se cumprimentando rapidamente, com um 

enquadramento que corta um deles. No mesmo  plano, a pedido da equipe, o cumprimento é 

refeito, com o enquadramento mais equilibrado. Por via das dúvidas, o montador prefere 

deixar toda a ação correr sem cortes.  

As placas de letreiros são utilizadas para separar cada uma das matérias. Além do 

título introdutório ao tema que virá a seguir, nesse cinejornal, essas fichas ainda apresentam 

também o cinegrafista da Carriço Film responsável pela matéria. A cada novo letreiro, 

                                                 
168 retirado do texto narrativo do Cine Jornal nº 248 ou Cinejornal Carrico SN 075 (de acordo com o catálogo) 
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observamos também a identificação de quem fez as imagens. O fundo é preto e as fontes 

brancas e com poucas serifas.  

 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ACERVO PESQUISADO 

 
 

Analisando a obra de João Gonçalves Carriço, presenciamos características que vão 

nos conduzir até aquilo que Bill Nichols (2005) vai denominar de Modo Expositivo de 

produção audiovisual. Cabe lembrarmos que, a base desse Modo Expositivo é o trabalho com 

o comentário ou a informação verbal e uma lógica argumentativa, dirigindo-se diretamente ao 

espectador. Aqui, talvez seja importante voltarmos a dialogar com Décio Lopes. Ele defende, 

ardorosamente, que, “apesar de possuir uma produção quantitativamente menor, João Carriço 

é mais documentarista do que cinejornalista. Ele faz muito flagrante, mas sempre descreve. A 

linguagem é sempre descritiva.”169 

Um dos maiores obstáculos para a leitura histórica desse tipo de documento fílmico é a 

própria fragmentação dos temas e assuntos tratados. Para José Inácio de Melo Souza (2006), 

“os vários tópicos cobertos por um número de cinejornal levado semanalmente às telas pedem 

uma complexa abordagem de enunciados descontínuos e separados no tempo e no espaço”. 

(SOUZA in De Luna e outros, 2006, p. 64). A pesquisadora Martha Sirimarco chegou a 

catalogar 217 temas abordados por João Carriço em seus cinejornais e documentários.  

Segundo ela, dentre esses assuntos, os que mais aparecem nas produções da Carriço Film são 

os seguintes: Juiz de Fora (188 vezes), Exército (49), Ensino (42), Igreja Católica (39), 

Prefeitura (36), Exposição Agro-pecuária e outras (30), Futebol (26), Cinema (22), Política 

(22), Filantropia (21), Escola (21), Criança (21), Rio de Janeiro (19), Hospital (16), Bailes 

(16), Dia do trabalho (15), Radiofonia (15), Imprensa (14), Fazenda (14), Engenharia (13). 

Esses índices são interessantes, pois, entre os cinco primeiros colocados nesse ranking, 

encontramos exatamente o tripé de poder tão destacado na análise individual dos cinejornais: 

o Exército, a Igreja Católica e a Prefeitura (através das ações de prefeitos e vereadores). Vale 

ressaltar que não havia uma inauguração coberta pela produtora, na qual a bênção do padre, 

bispo ou outro representante da Igreja não fosse destacado. As celebrações religiosas e missas 

eram uma constante. Além disso, a presença da 4ª Região Militar em Juiz de Fora 

influenciava muito toda a comunidade, até mesmo em termos econômicos.  

Aparentemente, o cinejornalista juizforano não demonstrava um critério específico 
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para o ordenamento das matérias dentro de seus cinejornais, como faz hoje o telejornalismo, 

destacando o que há de mais importantes no início e no fim. Entre os temas menos frequentes, 

Martha Sirimarco destaca os desastres e conflitos, ou seja, matérias jornalísticas mais quentes 

e temporais, que exigem rapidez para o flagrante e exibição. Dentro do acervo restante, 

encontramos uma matéria que ilustra bem a forma de tratamento dado a esse tema. Trata-se 

do relato de um “choque de trens em Benfica”, bairro de Juiz de Fora, no dia 13 de fevereiro 

de 1953 (Cinejornal Carriço SN-074).  

Nela, o narrador, em voz over, participa mais como membro da comunidade atingida 

do que como apenas um profissional da informação. O texto sai do fato jornalístico para 

apontar a satisfação de informar que não houve vítimas. “pelo estado que esse vagão está 

pode se sentir a violência do desastre. Felizmente não resultou em consequências mais graves. 

(...) Até a plataforma da estação foi atingida, mas, para felicidade nossa, os ferimentos foram 

todos centralizados”. Presenciamos também a redundância entre narração e imagem. Vemos 

na tela a imagem do maquinista Benedito Ferreira apontando para a causa do desastre, 

enquanto o narrador nos diz exatamente a mesma coisa. A trilha sonora possui um ritmo 

rápido e animado, contrastando à gravidade do acidente. 

A singularidade dos filmes realizados pela Carriço Film está no fato de terem sido 

produzidos fora do eixo Rio-São Paulo e de cobrirem, ininterruptamente, um longo período da 

história. O enfoque é muito particular e/ou pessoal, bem caracterizado na Zona da Mata 

Mineira e, mais ainda, em Juiz de Fora. As manifestações populares como desfiles, 

procissões, festas, partidas de futebol e carnaval tinham registro garantido na produtora. O 

povo ambientado em cenários externos, principalmente nas ruas, é flagrado constantemente 

pelas objetivas de João Carriço. Entretanto, o problema não é o número de vezes que é 

filmado, mas sim, de que forma isso acontece. 

Conforme Sirimarco (2005, p.73), “o povo de Juiz de Fora se vê e se reconhece 

através da estética carriciana”. Concordamos com a pesquisadora, todavia, é preciso ressaltar 

que, na maioria das vezes, esse mesmo povo é registrado enquanto massa, número, 

aglomeração, multidão. Somente em algumas festas, como no Carnaval é que ele ganha 

identidade, ou seja, é mostrado de perto, em planos mais fechados e de maneira bem mais 

espontânea. Nesses momentos, o povo se torna, enfim, o ator principal dos filmes.  

Além do carnaval, registrado anualmente, presenciamos, no acervo restante da Carriço 

Film, poucos eventos realmente produzidos dentro de uma ótica mais próxima do popular, do 

                                                                                                                                                         
169 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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povo. O cinejornal Carriço SN-004, de 1944, é uma dessas boas e raras exceções ao olhar que, 

muitas vezes, era sugado somente para as “altas autoridades políticas, militares e 

eclesiásticas”. Nesse filme, mais especificamente na matéria “Festividades desportivas, 

recreativas e churrasco de confraternização pela produção de 1943” (Ufa! longo título, não?), 

observamos pessoas simples, como operários fabris se divertindo em competições individuais 

ou em grupo como, por exemplo, corrida de saco.  

Aqui, o povo também não é visto como multidão. Há espaço para conhecermos a 

expressão dos personagens. Todos, incluindo até  um policial militar a trabalho, estão alegres, 

descontraídos. A animação é geral. Vemos também apresentações de equilibrismo, um pouco 

dos churrasqueiros preparando a carne, que também é mostrada em plano de detalhe para dar 

água na boca dos espectadores. Logo depois, para não perder o costume, vemos, rapidamente, 

uma mesa com autoridades e, para terminar, temos uma sequência nostálgica com dois planos. 

O primeiro deles é um geral fechado mostrando várias pessoas se balançando em uma fileira 

de gangorras. No segundo, vemos, em plano americano, um homem empurrando uma moça 

numa gangorra. A trilha tem um ritmo rápido e alegre. 

De forma geral, os cinejornais demonstram uma preocupação primeiramente com o 

registro do acontecimento. O cuidado estético mais elaborado também é encontrado contudo, 

em número menor. De acordo com nossos entrevistados e, pela percepção de alguns 

cinejornais com letreiros de identificação da equipe, Manoel Carriço poderia ser considerado 

um dos melhores cinegrafistas da produtora. Entretanto, melhor não quer dizer aquele que 

mais trabalha, e sim, o portador de um dom apurado na construção da imagem 

cinematográfica – possivelmente influenciado pelo curso de Artes Plásticas que concluiu.  

Os enquadramentos mais amplos, como planos gerais abertos e fechados são 

utilizados, principalmente, nas filmagens do povo. Já os planos mais fechados, como inteiro, 

americano, médio e próximo são encontrados, quase sempre, nas imagens das “altas 

autoridades”. Mesmo com utilização mais reduzida, também evidenciamos alguns planos de 

detalhe. A câmera é utilizada tanto na mão/ombro, quanto no tripé. Aparentemente, o uso do 

tripé estava relacionado apenas àquelas matérias mais elaboradas e com maior cuidado 

estético ou nas primeiras experimentações de filmagens. Os movimentos mais utilizados, sem 

dúvida, são as panorâmicas horizontais (panings). Muitas se mostram quebradas ou 

recortadas. O problema ou a dificuldade com a iluminação artificial em grandes ambientes 

internos, como Igreja da Glória (tão ressaltada por nós) se manteve com o passar dos anos. 

Realmente não conseguimos entender o porquê, uma vez que João Carriço sempre se mostrou 

um produtor muito ligado às novas tecnologias e inovações. 



 151 

Na opinião de Martha Sirimarco, 

 
 

As imagens carricianas, muitas vezes, aproximam-se esteticamente do universo e 
ponto-de-vista mineiro de Humberto Mauro. O despojamento concorre para uma 
linguagem que atinge o espectador pela “sinceridade” cênica. Imagens regionais que 
se tornam universais pelo tom simples, poético, terra-a-terra com a realidade 
mineira”. (SIRIMARCO, 2005, p. 136) 

 
 

Passando a refletir a respeito do áudio, é preciso lembrarmos que o primeiro 

Cinejornal Actualidades (nº 001, de 1934) pede desculpas ao espectador – talvez pelo fato da 

obra ainda ser silenciosa, enquanto o cinema falado já havia chegado ao Brasil há algum 

tempo. Mesmo após ter iniciado o processo de sonorização pela Sonofilmes, apenas um ano 

depois, a precariedade sonora é uma constante em vários cinejornais e documentários da 

Carriço Film. As trilhas sonoras são compostas apenas por músicas tiradas de discos. Muitas 

delas são marchinhas com tendências patrióticas ou nacionalistas. 

A narração também não pode ser esquecida, afinal, ela é essa voz que atesta o caráter e 

o ponto de vista do cineasta diante da realidade social e nos mostra sua capacidade criativa. 

Seria como a assinatura ou impressão digital do cineasta ou diretor.  

 
 

A voz do documentário não está restrita ao que é dito verbalmente pelas vozes de 
“deuses” invisíveis e “autoridades” plenamente visíveis que representam o ponto de 
vista do cineasta – e que falam pelo filme – nem pelos atores sociais que 
representam seus próprios pontos de vista – e que falam no filme. A voz do 
documentário fala através de todos os meios disponíveis para o criador. Esses 
meios podem ser resumidos como seleção e arranjo de som e imagem, isto é, a 
elaboração de uma lógica organizadora para o filme. (NICHOLS, 2005, p. 76) 

 
 

Especificamente sobre a narração textual da Carriço Film, falada em voz over, 

verificamos um tratamento do fato jornalístico algumas vezes com brincadeiras e bom humor 

(como na malhação do Judas ou na pelada dos craques da imprensa), outras vezes com um 

aspecto lúdico, no qual temos uma articulação entre trabalho e prazer (como no registro do 

carnaval) ou ainda como real expressão de fé e devoção (como nos documentários sobre o 

Padre Antônio e N.S. das Graças). Tudo isso sem falarmos no texto rebuscado e elogioso que 

sempre vinha casado às autoridades e seus feitos.  

Um fato que realmente não conseguimos compreender é por que a Carriço Film teria 

utilizado o som direto de forma tão restrita. Apesar de João Carriço ter inaugurado o novo 

equipamento de gravação em 1947, presenciamos sua utilização em apenas três filmes de todo 

o acervo disponível na Funalfa (cerca de 120). Evidenciamos o uso dessa técnica num 
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pequeno trecho de um dos carnavais registrados, num dos documentários a respeito do Padre 

Antônio e no próprio dia de inauguração. Haveria alguma dificuldade técnica limitadora? 

Talvez o tamanho do equipamento? Vale ressaltar que, mesmo nesses três filmes, a utilização 

do som direto é muito restrita. A narração em voz over domina a pista de áudio, com o auxílio 

das músicas de fundo. 

  Praticamente todos os cinejornais ou documentários apresentam uma placa de letreiro ou 

vinheta animada da Carriço Film na abertura. As placas que vimos nessa função eram muito 

simples e comuns. Fundo preto e letras brancas com poucas serifas. Entretanto, é a vinheta 

animada e bastante festiva que aparece mais e, realmente, cria uma identificação do trabalho 

da produtora. 

Ao redor do nome Carriço Film e, como plano de fundo da tela, vemos uma constelação 

de estrelas que se movimentam em círculo como um grande caracol. Ao final do movimento, 

várias delas piscam ao mesmo tempo ou alternadamente, promovendo uma espécie de brilho 

na tela. A trilha sonora que acompanha é uma marchinha com ritmo bem rápido. Muitas 

vezes, logo após a vinheta da produtora, observamos um letreiro com a identificação do 

cinejornal sob o mapa de Minas Gerais.170 Dentro desse mapa ainda vemos um ponto 

demarcando a cidade de Juiz de Fora. Além da indicação do posicionamento geográfico, 

acreditamos que essa é uma forma de defesa dos valores interioranos e mineiros e do cinema 

produzido por João Carriço fora do eixo Rio-São Paulo.  

Um procedimento de identificação similar pode ser notado em diversos cinejornais nos 

quais as primeiras imagens sempre retratam pontos de referência de Juiz de Fora, como, por 

exemplo, a capela do Morro do Cristo (ou do Imperador), a visão geral da cidade e a Igreja da 

Glória. Acreditamos que esse procedimento criou, naquele momento, uma perspectiva de 

valorização turístico-cultural na cidade. Hoje, a Rede Globo de Televisão trabalha 

exaustivamente em suas novelas com um procedimento bem parecido, valorizando imagens 

que priorizem o potencial turístico da cidade do Rio de Janeiro. 

A montagem é constituída basicamente por corte seco. Entretanto, observamos uma 

trucagem bastante interessante para a época: a fusão das nuvens e céu com a imagem de N.S. 

das Graças, que vem voando em direção ao espectador. Presenciamos na obra também a 

utilização de fades. Se analisarmos o ritmo desses filmes, baseando apenas nas imagens, 

vamos notar uma imensa irregularidade. Somente no conjunto estudado, acompanhamos um 

contraste que aponta, num extremo, para o Cinejornal Carriço SN038, variando seus planos a 

                                                 
170 Veja anexo 63. 
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cada 5,25 segundos e, no outro extremo, temos o Cine Jornal Actualidades nº001, com 

praticamente o dobro de tempo para cada um de seus planos: 10,44 segundos, ou seja, com 

um ritmo bem mais lento. 

Em alguns cinejornais, João Carriço apresenta os profissionais da equipe nas placas de 

letreiros. Observamos três tipos de apresentação: na sequência de letreiros iniciais; na cartela 

que precede e dá título a cada uma das matérias; e nas cartelas de letreiros finais. Muitos 

cinejornais não possuem qualquer indicação da equipe que o teria produzido. Mesmo quando 

observamos esses créditos, eles se resumem à fotografia (cinegrafistas) e à direção. Todos os 

demais profissionais, como montador, assistente de câmera e produtor são esquecidos.   

Não podemos esquecer de mencionar também a imagem da folha de registro no 

Serviço de Censura de Diversões Públicas, do Departamento Federal de Segurança Pública, 

encontrada antes da abertura da maioria dos cinejornais e documentários. Com aquele 

carimbo de “boa qualidade” no lado inferior esquerdo do documento, João Carriço podia 

distribuir seus trabalhos por todo o país. Era uma espécie de atestado de procedência. 

Acreditamos que o cinejornalista juizforano não deve ter encontrado muitos problemas com 

esse tipo de censura, afinal, sua produtora registrava alguns (ou muitos) acontecimentos de 

interesse dessas “altas autoridades”, ávidas em mostrar o seu melhor lado nos cinemas da 

época. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O que conta na conservação de um filme não é tanto que ele fale deste ou daquele 
fato, mas sim, que o próprio filme exista e continue a existir no momento e no 
espaço. Que se torne memória de si mesmo e vença o possível esquecimento. 
(COLOMBO, 1991,  p.  54). 

 
 

Ainda hoje, existe uma desconfiança quanto aos conteúdos veiculados por este tipo de 

produção audiovisual. A veiculação de conteúdos controlados, de textos oficiais ou sob forte 

influência de uma censura, além da presença de imagens de políticos, principalmente Getúlio 

Vargas, contribuiam para certa desqualificação, por parte de muitos pesquisadores, do 

cinejornal e um desestímulo à leitura e análise desse documento. Em contrapartida, nesses 

últimos anos, atravessamos um boom das modas retrô, da comercialização em massa da 

nostalgia e de uma automusealização através de uma cultura da memória ou ainda de uma 

recordação total. Essa valorização obsessiva do passado é classificada por Pierre Nora (1989) 

como “era patrimonial”, na qual o passado é visto cada vez mais próximo e marcado por uma 

permanente aceleração.  

Enquanto a sociedade atual dessacraliza o futuro, criando a ilusão de preservar o 

passado, verificamos um aumento dos “lugares de memória”: monumentos, obras de arte, 

comemorações de datas de relevância, bibliotecas e também nossos preciosos arquivos 

(incluindo de imagem e som). Nessa perspectiva, podemos exemplificar esses lugares de 

memória na obra de João Gonçalves Carriço através de diversas homenagens prestadas à 

memória do cineasta. Entre aquelas de maior abrangência, destacamos: 

a)  Festival de Cinema: Entre os dias 28 e 31 de maio de 1966 foi realizado o I Festival de 
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Cinema Brasileiro de Juiz de Fora. Foram exibidos quatro longa-metragens e vários curtas. 

Entre os nomes que compunham a comissão julgadora dos filmes estavam Geraldo Mayrink e 

Alex Viany. O evento, que premiou o filme Menino do Engenho, dirigido por Walter Lima 

Jr., com o troféu João Carriço171, teria sido realizado graças a uma parceria entre a Prefeitura 

Muncipal, o Centro de Estudos Cinematográficos e o Diretório Central dos Estudantes da 

UFJF.  

Na Segunda edição, em 1967, o festival foi realizado bem no coração de Juiz de Fora – 

no Cine Theatro Central, em plena rua Halfeld. Em cada uma das sessões, antes dos filmes 

principais, eram projetados um ou dois cinejornais da Carriço Film em homenagem a João 

Gonçalves Carriço. Essas exibições públicas também contribuíram para o ideal de 

preservarção e restauração do acervo da Carriço Film. Ainda nessa segunda edição do evento, 

os cinéfilos presentes acompanharam a premiação do filme Terra em transe, de Glauber 

Rocha. 

 
 

Dos grandes cineastas, quando se fala de cinema hoje, Glauber Rocha, Nélson 
Pereira dos Santos, são pessoas que passaram por Juiz de Fora. Paradoxalmente, o 
Gláuber Rocha não foi a Juiz de Fora receber o prêmio de Terra em transe. Ele 
mandou um bilhetinho, através do Mário Lago, que recebeu o prêmio e pegou a 
estatueta do festival. O Gláuber tinha mandado um recado de que ele não iria visitar 
a cidade que deu o golpe militar. ‘Não vou lá, porque lá é a terra do inimigo, e foi 
de lá que saiu o golpe’. ele mandou esse recado. Não sei se, na verdade, ele não 
quis ir... Mas ele não falou isso no palco, não, o Mário falou isso para nós, em 
particular.172 

  
 

Durante as quase três década de produção, João Carriço não ficou preso a nenhum 

padrão rígido. Ele arriscava, propunha mudanças constantes e inventava sempre. Talvez seja 

esse um dos motivos pelos quais seu trabalho teria influenciado a criação do Centro de 

Estudos Cinematográficos de Juiz de Fora (CEC), fundado em 1957, por um grupo de pessoas 

que reunia nomes como Afonso Romano de Sant’Anna, Décio lopes, Helyon de Oliveira, 

Edmar Pereira Ferreira, Reydner Gonçalves, entre outros. O CEC funcionava no segundo piso 

da Galeria Pio X, na rua Halfeld. Lá também se concentravam a Galeria de Arte Celina e a 

sede do DCE. 

b) Dia Municipal do Cinema: A Câmara Municipal de Juiz de Fora, por iniciativa do 

então vereador João Batista Barbosa Júnior (PSB) e do diretor e produtor juizforano Franco 

Gróia, instituiu, em 2001, que o dia 27 de julho ficaria marcado como o Dia Municipal do 

                                                 
171 Veja anexo 64. 
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Cinema, em homenagem ao aniversário de nascimento de João Gonçalves Carriço.  

c) Tombamento do acervo cinematográfico da Carriço Film: Através do decreto nº 8.128, 

de 02.fev.2004,173 a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora regulamentou o uso do acervo 

produzido por João Gonçalves Carriço, a fim de salvaguardá-lo. A iniciativa partiu do 

vereador Flávio Cheker (PT), que protocolou requerimento na Câmara Municipal em 

28.março.2003.174 Com o decreto, todo tipo de utilização de imagens e sons, bem como a 

confecção de cópias de parte desse material ficam sujeitas à análise prévia e aprovação de 

uma Comissão Permanente Técnico-Cultural (CPTC). 

d)      Videoteca João Carriço: O anfiteatro João Gonçalves Carriço, situado no antigo prédio 

conhecido popularmente como “Castelinho da prefeitura”, foi inaugurado em 31.maio.1975. 

Hoje, o espaço atende principalmente ao projeto cultural denominado Cinema para todos, 

criado em 1987, e desenvolvido pela Prefeitura de Juiz de Fora, através da Funalfa, para a 

exibição gratuita de filmes/vídeos. A proposta é a democratização de acesso ao cinema e a 

formação de público. No local, abriu-se (num outro período) também espaço para filmes 

considerados mais cult em mostras temáticas e alternativas, que resgataram, por exemplo, a 

obra de diretores de destaque ou movimentos culturais do cinema. Contudo, o espaço 

apresenta alguns problemas: 

 
 

Adaptado para projeção, o anfiteatro João Carriço é desprovido de conforto. Nos 
dias mais quentes, o espectador sofre com a falta de ventilação do espaço, já que as 
janelas precisam ficar fechadas, devido à interferência acústica.175  Quem pega um 
cineminha na Videoteca também deve ir devidamente preparado para a ausência de 
banheiros. Além disso, se o filme escolhido for sucesso de bilheteria em outros 
lugares, é aconselhável chegar no mínimo uma hora antes da previsão para o início 
do filme, sob o risco de voltar frustrado para casa uma vez que o espaço dispõe 
apenas de 60 poltronas, e a procura costuma ser grande. Também há casos em que o 
horário é modificado de uma hora para outra. (...) Os maiores incovenientes, na 
opinião do público, são mau cheiro e sujeira, além de pessoas incomodadas com 
outras que se dirigem à Videoteca com intenções alheias a assistir o filme.176 

 
 

Além desses problemas, atualmente, a programação se restringe à exibição de sucessos 

comerciais em uma sessão matinê, (aos sábados e domingos às 17h) e uma sessão para 

público adulto (também sábados e domingos às 19h30). 

                                                                                                                                                         
172 Os trechos da fala de Rogério Bitarelli Medeiros foram retirados da entrevista realizada em 22.nov.2005 apud 
MUSSE, 2006, p. 126 
173 Anexos 65. fonte: Divisão de Patrimônio Cultural da Funalfa. 
174 Anexo 66. fonte: Divisão de Patrimônio Cultural da Funalfa. 
175 O anfiteatro João Carriço está localizado na esquina da rua Halfeld com avenida Barão do Rio Branco, bem 
no centro comercial de Juiz de Fora,  um dos pontos de maior tráfego e barulho da cidade. 
176 CARNEIRO, Márcia. Videoteca João Carriço. Tribuna de Minas, Juiz de Fora, 25.out.2003. Caderno B, p. 1. 
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e)       Samba do carnaval: O personagem João Carriço se transformou em tema do enredo da  

escola de samba Vale do Paraibuna, no carnaval de 2003. Nesse ano, a escola das cores 

branco e verde desfilou com mais de 800 integrantes vindos principalmente do bairro Santo 

Antônio (sede/quadra da escola) e adjacências. O enredo, composto por Paulo Carioca, 

Charles e Marquinhos Boi, seguiu um dos principais slogans usados na produtora juizforana: 

João Gonçalves Carriço: Tudo vê, Tudo sabe, Tudo informa.  

 
 

Resgatei do fogo e da água 
A Sétima Arte encontrei 
Na imagem retorcida 
A inspiração perdida 
De um jovem aventureiro 
Com a vida na bagagem  
Entre mito e plebeus pintando diferentes personagens 
Com os ideais iguais aos seus 
 
O cinema é popular, na praça 
O povo vai entrar de graça 
 
Tem folia de reis  
Paisagens do interior 
A paixão do nazareno 
Lava as mãos do imperador 
O clamor da sociedade 
Por igualdade 
Contra as lei do ditador 
O cine jornal 
No anfiteatro João Carriço 
O povo aplaude 
A campeã do carnaval 
 
Olha maria fumaça 
Balançando a massa na avenida 
Num vai e vem de saudades  
Na chegada e na partida177 

 
 
e)       Exibições em comemoração ao aniversário de Juiz de Fora: Entre o fim de maio e início 

de junho de 1993, foram realizadas exibições de parte do material restaurado da Carriço Film 

nos cinema locais.  

f)     Filme de ficção: O cineasta Alexandre Alvarenga (Xanxão) está produzindo  um média- 

metragem de ficção retratando trechos da vida de João Gonçalves Carriço. O filme Lanterna 

Mágica é a retomada de um projeto iniciado por Xanxão há alguns anos e que, por falta de 

verbas, teve de ser engavetado. Com algumas adaptações no roteiro178 e na metodologia de 

                                                 
177 informações e letra encontradas in 
http://www.funalfa.pjf.mg.gov.br/carnavais/carnaval2003/valedoparaibuna.htm acesso em 05.ago.2006 
178 Veja roteiro atual em anexo. 
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produção, a história já começou a ser rodada em locações da cidade e região.  

 
 

Ele é um cara que fez o caminho inverso do que a gente do interior costuma fazer. 
Ele foi pro Rio, viveu no Rio e quando resolveu voltar, viver aqui e fazer seu 
trabalho aqui. Essa coragem dele é uma coisa muito interessante. Não só por ele ter 
voltado para uma cidade do interior, mas ele ter lutado para se transformar. Um cara 
que era dono de funerária e praticamente quebrou essa funerária nessa função de 
fazer cinema. Um cara que buscava a sua paixão, o seu amor pelo cinema e ia à luta 
para fazer aquilo que ele acreditava.179  

 
 

Manoel Carriço Filho, também chegou a participar de uma dessas gravações que 

aconteceu no próprio estacionamento Santa Luzia. Com relação a esse movimento de 

musealização e resgate da memória carriciana, o neto de João Gonçalves Carriço se diz 

“muito orgulhoso, satisfeito com a lembrança do nome dele, uma pessoa que deu a vida por 

um sonho, por amor a Juiz de Fora. (...) Que se retornem os filmes pra cá e que sejam 

exibidos. Eles são a memória viva da cidade”.  180   

O autor Pierre Nora indica a concepção de lugares de memória como vestígios do 

passado, como as encarnações finais de uma consciência da memória. Em última instância, 

seriam representações de signos de reconhecimento e pertencimento de um grupo a uma 

sociedade que só reconhece indivíduos que guardam semelhanças. Ele explica que os lugares 

de memória se originam exatamente da idéia de que não há mais memória espontânea. Sendo 

assim, nós devemos criar arquivos, manter aniversários, celebrações porque tais atividades 

não ocorrem mais naturalmente.  

Um dos instrumentos mais poderosos para os rearranjos da memória coletiva seria o 

filme testemunho ou documentário. Com muitos espectadores, o cinema estabelece uma 

forma de pacto sobre o material exibido, fazendo com que esse público aceite as imagens e 

sons como uma fiel representação da verdade. Vale ressaltar aqui que toda realidade 

registrada é dirigida e planejada de acordo com importância e finalidade que se quer 

estabelecer. David Lowenthal (1989) acredita que, em alguns aspectos, nós conhecemos 

melhor o passado do que aqueles que o viveram. Os filmes seriam responsáveis por assegurar 

e ampliar nossa memória pessoal. Rever e reviver um acontecimento tornar-se-iam uma coisa 

só. 

 
 

Os filmes tornam a história tão intensa quanto plausível. As figuras que vemos se 
movendo e falando em cenas que lembram o passado parecem mais vivas do que 

                                                 
179 Trecho da entrevista do cineasta Alexandre Alvarenga para o vídeo Carriço: o registro de uma época. 
180 O trecho da fala de Manoel Carriço Filho foi retirado da entrevista realizada em 21.set.2006. 
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nunca. Visões e sons armazenados em filmes e fitas dão cada vez mais acesso aos 
acontecimentos passados. E, ao aumentar o acesso às nossas aparências anteriores, 
as imagens realçam as próprias ligações com nossos eus anteriores. 
(LOWENTHAL, 1989,  p. 179) 

 
 

Nessa perspectiva, os cinejornais da Carriço Film são uma referência jornalística dos 

principais acontecimentos (na ótica de Carriço) ocorridos quinzenal ou mensalmente naquela 

Juiz de Fora das décadas de 30, 40 e 50. Eles se apresentam como testemunhos da época na 

qual foram realizados. Assim, a produção fílmica de João Gonçalves Carriço pode ser 

considerada um documento histórico cinematográfico, no qual são analisados aspectos 

referentes ao momento em que foi filmado, ou seja, o filme lido através da história.  

Mesmo para quem não viveu aquele período, como é o caso deste pesquisador, as 

imagens, narrações e diversos documentos ao redor e sobre a obra nos envolvem através de 

um mecanismo que se nutre da nossa memória do presente ou de um passado próximo para 

nos conduzir com tamanha força até o momento não presenciado, mas que já nos parece 

bastante familiar e realmente vivo em nossa memória. Seria um tipo de mecanismo para 

atualização de espaços de expressão não-ditos, na memória do próprio sujeito receptor. 

Na atualidade, as fontes audiovisuais de criação ou reprodução de cenas (reais ou 

ficcionais) fazem parte de nosso cotidiano. Apoiados nas mudanças tecnológicas, cada vez 

mais os meios de comunicação interferem sobre as formas de representações sociais. 

Diariamente, a televisão e o cinema nos bombardeiam com diversas informações. Algumas 

delas possuem um caráter documental que acabam sendo percebidos pelos receptores como 

testemunhos de verdade ou efeito de realidade. Ana Paula Goulart Ribeiro (2003) cita a mídia 

como o principal lugar de memória e/ou de história de nossa sociedade. Ela esclarece que os 

meios de comunicação passaram a ocupar uma “posição institucional”, com poderes para 

demarcar aquilo que é verdadeiro dentro da nossa realidade social. “A história passou a ser 

aquilo que aparece nos meios de comunicação de massa. O que passa ao largo da mídia é 

considerado, pelo conjunto da sociedade, como sem importância”. (RIBEIRO in  

HERSCHMANN e PEREIRA, 2003,  p. 97). Assim, veículos de comunicação agem como a 

própria condição básica de existência dos acontecimentos.  

Nos anos 30, 40 e 50, a situação em Juiz de Fora não devia ser muito diferente. Como 

não havia TV, os cinejornais da Carriço Film atuavam como principal veículo de imagem em 

movimento da região. Era enorme a expectativa do público com relação aos fatos que seriam 

noticiados a cada nova sessão e também em virtude da sua própria participação nesses 

acontecimentos.  
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Os documentários e cinejornais da Carriço Film são testemunhos vivos de uma 
época de ouro da municipalidade, e que circulavam com êxito nos cinemas de todo 
território brasileiro, atraindo com seu poder de ser cinema, feito com genialidade e 
carinho, beleza e simplicidade objetiva, atenções nacionais para uma comunidade 
realmente muito original em sua estrutura operária e burguesa, urbana e rural.181 

 
 

Como nos conta a história, gradativamente, a partir de 1950, com a chegada da televisão 

ao Brasil, o cinejornalismo deu lugar ao telejornalismo. A nível regional, em 29 de julho de 

1964, foi inaugurada, em Juiz de Fora, a TV Industrial, através da iniciativa de Sérgio Mendes 

e de seus filhos Gudesteu e Geraldo. Em 14 de abril de 1980 – o registro jornalístico 

televisivo de Juiz de Fora e região passa a ser realizado pela TV Juiz de Fora, afiliada da Rede 

Globo em Minas Gerais. Há pouco mais de cinco anos a emissora foi adquirida pelo 

empresário Omar Peres e se transformou na atual TV Panorama. Dessa forma, atualmente, 

cabe à Organização Panorama de Comunicação o privilégio e responsabilidade de continuar o 

trabalho de registro do povo e dos acontecimentos dessa terra, iniciado pelo nosso saudoso 

João Gonçalves Carriço. 

Antes de subirem os créditos finais, de maneira alguma podemos esquecer que é 

preciso contribuir para a restauração desse acervo raro, original e importante, tanto histórica 

quanto cinematográficamente, como registro sócio, cultural e estético de nossa comunidade e 

de várias cidades brasileiras. Esperamos que, com esta pesquisa, tenhamos dado nossa 

contribuição no sentido de estimular o trabalho de outros pesquisadores, realizadores e 

amantes de nosso Cinema Nacional. Além, é claro, chamar a atenção das “altas autoridades” 

no sentido de olhar com mais carinho e responsabilidade para os nossos acervos 

cinematográficos e audiovisuais.182 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 O trecho da fala de Décio Lopes foi retirado da entrevista realizada em 23.set.2006 
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Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 

 

 

 



Anexo 2 

 

      

 

Sentados da esquerda para direita: João Gonçalves Carriço, Manoel Carriço (Filhinho) e dona 

Maria Schelghorn Carriço (mãe de João). Os demais integrantes da foto (em pé) são 

funcionários da Empresa de Carruagens Carriço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3  

 

                  

 

                 João Carriço e Dona Santinha em momento de lazer e eternas juras de amor. 
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Manoel Carriço mostrando sua arte para retratar as personalidades da época. Na pintura, o 

retrato de Adhemar de Barros. 
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Santinho de Manoel Carriço na sua campanha para vereador, realizada durante as eleições de 

1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

 

 

 

João Carriço na fachada do salão do Barbeiro Bergo, onde exibiu, em 1906, 20 filmes em seu 

cinematógrafo. Aqui ele já fazia questão de demonstrar também suas habilidades como 

cenógrafo na confecção de cartazes e tabuletas. 
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Reforma da fachada do Cine Theatro Popular em 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8  

 

 

 

Trecho da página 05 do Jornal do Comércio, publicado no dia 14.ago.1927 (domingo). Fonte: 

Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes - JF  

 

 



Anexo 09 

 

 

 

Trecho da página 02 do jornal Diário Mercantil publicado no dia 15.ago.1927. Fonte: Arquivo 

histórico da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
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Trecho da primeira página do Jornal do Comércio, publicado no dia 16.ago.1927. Fonte: Setor 

de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 

 

 



Anexo 11 

 

 

 

Registro da apresentação da Troupe Edison na inauguração do Cine Theatro Popular. À 

direita, vemos o garoto Edison, líder da troupe e destaque também no Cinejornal Carriço SN-

015. 
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Trecho da página 02 do Jornal do Comércio, publicado dia 19.ago.1927. Fonte: Setor de 

Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
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Fachada do Cine Theatro Popular após a reforma em 1934. 
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Visão parcial do interior do Cine Theatro Popular durante convenção do PTB, em 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15 

 

 

 

 



Anexo 16 
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Atual fachada do imóvel onde ficava o Cine Theatro Popular, à avenida Getúlio Vargas, no 

centro comercial de Juiz de Fora. 
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A antiga entrada do Cine Theatro Popular se tornou, hoje, entrada de veículos para o 

estacionamento Santa Luzia. 
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Visão parcial da área interna do estacionamento Santa Luzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 20 

 

 

 

Visão parcial do estacionamento Santa Luzia. A área interna se mantém a mesma da época em 

que o espaço era utilizado como sala de exibição. Ao fundo ficava o palco, enquanto todo o 

restante era destinado às cadeiras de madeira para a platéia.  
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Resquício do passado: a lendária escada de madeira – que fazia a ligação entre a platéia, no 

primeiro piso, e a sala de projeção, resiste ao tempo. Hoje, ela dá acesso ao escritório do 

estacionamento Santa Luzia. 
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Manoel Gonçalves Carriço Filho na antiga sala de projeção do Cine Theatro Popular e, 

atualmente, seu escritório.  
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Manoel Gonçalves Carriço Filho contando a história do Cine Popular e apontando por onde 

eram projetadas as imagens durantes as sessões de cinema. 
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Os herdeiros da Carriço Film: da esquerda para direita vemos João Alfredo Gonçalves 

Carriço, abraçado em sua esposa Rosane Kleinsorge Carriço e Manoel Gonçaves Carriço 

Filho. Os dois irmãos (netos de João Carriço) são sócios no estacionamento Santa Luzia.  
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Registro do público saindo da matinê ocorrida no dia 14.ago.1927 – data de inauguração do 

Cine Theatro Popular.  
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Carruagem utilizada por João Carriço para divulgar a programação do Cine Theatro Popular.   
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Tabuletas de divulgação do Cine Theatro Popular. 
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Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 
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Após a assinatura, João Carriço faz questão de destacar a sua boa relação com o público-alvo 

do Cine Theatro Popular: entre parênteses usa expressão “o amigo do povo”. Fonte: Arquivo 

Histórico de Juiz de Fora.  
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Veículo da funerária da família Carriço utilizado também para divulgação da programação 

referente à Semana Santa no Cine Theatro popular. 
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Visão lateral da fachada onde antes ficava a Casa de Diversões Carriço, em Matias Barbosa. 
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Visão lateral da fachada onde antes ficava a Casa de Diversões Carriço, em Matias Barbosa. 

Aqui, observamos, mais claramente, marcas de obras na parede do 2º andar que teriam 

lacrado as janelas da antiga sala de projeção. 
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Espaço físico da Academia Speed Power’s, onde antes abrigava a parte central da platéia da 

Casa de Diversões Carriço, em Matias Barbosa. 
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Ao fundo, vemos o antigo palco da Casa de Diversões Carriço, ainda conservado pelos novos 

proprietários do imóvel.  
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Fotograma final de um dos cinejornais da Carriço Film, apresentando seu slogan mais 

polêmico. 
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O cinejornalista João Carriço no estúdio da Carriço Film 
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Fotograma do Cine Jornal nº 161, de 1949, onde observamos a visita dos exibidores Luiz 

Gonçalves Ribeiro e Luiz Vassalo Caruso à Carriço Film. Esta era a fachada da produtora. 
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João Carriço operando parte do equipamento para gravação de som direto no estúdio da 

Carriço Film. Fotograma retirado do Cinejornal Carriço SN-038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 42 

 

 

 

A equipe da Carriço Film flagrada por outras lentes. Do lado esquerdo (em pé) identificamos 

Manoel Carriço. Agachado, em cima do veículo, está Jaime Barbosa – um dos primeiros 

cinegrafistas da produtora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 43 

 

 

 

Dia de filmagem e correria: ao centro vemos o polivalente João Gonçalves Carriço, ladeado 

pelos cinegrafistas Jaime Barbosa (à esquerda) e Carlos Alberto (à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 44 

 

 

 

Casal cinematográfico: nossos entrevistados dona Ruth da Silva Dias (sobrinha de João 

Carriço) e o cinegrafista da Carriço Film Carlos Alberto Dias. Um amor que ultrapassou 

barreiras e venceu o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 45 

 

 

Família Carriço: da esquerda para direita: Manoel Carriço, a pequena Ruth da Silva, Dona 

Santinha, João Carriço e Odete da Silva.  



Anexo 46 

 

 

 

Equipe da Carriço Film trabalhando no antigo centro de Juiz de Fora. No centro, em cima do 

veículo, vemos o fotógrafo still, que registrava praticamente todas as filmagens. 
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Detalhe de parte do equipamento utilizado para as filmagens e uniforme – com gravata 

borboleta – adotado pela Carriço Film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 48 

 

 

 

Casamento de Ruth da Silva Dias e Carlos Alberto Dias na Catedral Metropolitana de Juiz de 

Fora, em 1953. À direita dos noivos, vemos João Gonçalves Carriço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 49 

 

 

 

Parte da propriedade rural onde João Gonçalves Carriço desejava construir um grande estúdio 

para produzir filmes de ficção em Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 50 

 

 

 

Plano geral da propriedade onde João Gonçalves Carriço desejava construir um grande 

estúdio para produzir filmes de ficção em Juiz de Fora. À direita da foto observamos parte do 

hospital João Penido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 51 

 

 

 

Parte da propriedade rural onde João Gonçalves Carriço desejava construir um grande estúdio 

para produzir filmes de ficção em Juiz de Fora. À direita observamos parte do Hospital João 

Penido. 
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Tabuleta de divulgação do Cine Palace com legenda destacando também a exibição de 

produtos da Carriço Film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 53 

 

 

 

Trecho do anúncio publicitário publicado na página 02 do jornal Diário Mercantil do dia 

20.junho.1959, a respeito da sessão do Cine Theatro Popular daquela data. Fonte: Arquivo 

Histórico de Juiz de Fora. 
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Nota de falecimento publicada na página 07 do jornal Diário Mercantil no dia 21.junho.1959. 

Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 55 

 

Humberto Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 56 

 

 

 

Manoel Carriço após a morte do pai. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 57 

 

 

 

Trecho do jornal Gazeta Comercial do dia 05.junho.1962. Fonte: Divisão de Patrimônio 

Cultural da Funalfa.  

 

 



Anexo 58 

 

 

 

Fotograma do documentário Padre Antônio – A benção através do cinema (1947). Esse é um 

dos poucos filmes no qual João Carriço trabalha com captação de som direto. À direita, vemos 

o microfone da Carriço Film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 59 

 

 

 

      Outro fotograma do documentário Padre Antônio – A benção através do cinema (1947). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 60 

 

 

 

Trucagem: justaposição feita pela Carriço Film das imagens de Nossa Senhora das Graças e 

do céu com nuvens brancas. Momento único na produção. Fotograma retirado do 

documentário Padre Antônio – O iluminado de Nossa Senhora das Graças (1947). 
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A exploração da fé: fotograma retirado do documentário Padre Antônio – O iluminado de 

Nossa Senhora das Graças (1947).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 62 

 

 

 

“Vamos fazer a vontade do velhinho” – assim brinca o narrador com João Carriço, que dá o 

chute simbólico para iniciar o jogo de futebol da imprensa local. Fotograma retirado do Cine 

Jornal nº 237 (1952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 63 

 

 

 

João Carriço tinha orgulho de identificar a origem mineira e interiorana de sua produção. 

Fotograma presente em grande parte da abertura dos cinejornais e documentários produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 64 

 

 

 

A atriz Leila Diniz faz uma homenagem à Carriço Film, entregando para Manoel Carriço um 

troféu, durante a primeira edição do Festival de Cinema Brasileiro de Juiz de Fora (1966). 
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Caricatura retratando o dinâmico, polivalente e incansável João Gonçalves Carriço. Criação 

de Angelo Bigi e publicação na capa da Tribuna da Tarde do dia 09.jan.1989. 

 

 

 



Anexo 1 

 

      

 

Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 

 

 

 



Anexo 2 

 

      

 

Sentados da esquerda para direita: João Gonçalves Carriço, Manoel Carriço (Filhinho) e dona 

Maria Schelghorn Carriço (mãe de João). Os demais integrantes da foto (em pé) são 

funcionários da Empresa de Carruagens Carriço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3  

 

                  

 

                 João Carriço e Dona Santinha em momento de lazer e eternas juras de amor. 
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Manoel Carriço mostrando sua arte para retratar as personalidades da época. Na pintura, o 

retrato de Adhemar de Barros. 
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Santinho de Manoel Carriço na sua campanha para vereador, realizada durante as eleições de 

1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

 

 

 

João Carriço na fachada do salão do Barbeiro Bergo, onde exibiu, em 1906, 20 filmes em seu 

cinematógrafo. Aqui ele já fazia questão de demonstrar também suas habilidades como 

cenógrafo na confecção de cartazes e tabuletas. 
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Reforma da fachada do Cine Theatro Popular em 1934. 
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Trecho da página 05 do Jornal do Comércio, publicado no dia 14.ago.1927 (domingo). Fonte: 

Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes - JF  

 

 



Anexo 09 

 

 

 

Trecho da página 02 do jornal Diário Mercantil publicado no dia 15.ago.1927. Fonte: Arquivo 

histórico da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
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Trecho da primeira página do Jornal do Comércio, publicado no dia 16.ago.1927. Fonte: Setor 

de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 

 

 



Anexo 11 

 

 

 

Registro da apresentação da Troupe Edison na inauguração do Cine Theatro Popular. À 

direita, vemos o garoto Edison, líder da troupe e destaque também no Cinejornal Carriço SN-

015. 
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Trecho da página 02 do Jornal do Comércio, publicado dia 19.ago.1927. Fonte: Setor de 

Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. 
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Fachada do Cine Theatro Popular após a reforma em 1934. 
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Visão parcial do interior do Cine Theatro Popular durante convenção do PTB, em 1958. 
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Anexo 16 

 

 

 

 



Anexo 17 

 

 

 

Atual fachada do imóvel onde ficava o Cine Theatro Popular, à avenida Getúlio Vargas, no 

centro comercial de Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 18 

 

 

 

A antiga entrada do Cine Theatro Popular se tornou, hoje, entrada de veículos para o 

estacionamento Santa Luzia. 
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Visão parcial da área interna do estacionamento Santa Luzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 20 

 

 

 

Visão parcial do estacionamento Santa Luzia. A área interna se mantém a mesma da época em 

que o espaço era utilizado como sala de exibição. Ao fundo ficava o palco, enquanto todo o 

restante era destinado às cadeiras de madeira para a platéia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 21 

 

 

 

Resquício do passado: a lendária escada de madeira – que fazia a ligação entre a platéia, no 

primeiro piso, e a sala de projeção, resiste ao tempo. Hoje, ela dá acesso ao escritório do 

estacionamento Santa Luzia. 
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Manoel Gonçalves Carriço Filho na antiga sala de projeção do Cine Theatro Popular e, 

atualmente, seu escritório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 23 

 

 

 

Manoel Gonçalves Carriço Filho contando a história do Cine Popular e apontando por onde 

eram projetadas as imagens durantes as sessões de cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 24 

 

 

 

Os herdeiros da Carriço Film: da esquerda para direita vemos João Alfredo Gonçalves 

Carriço, abraçado em sua esposa Rosane Kleinsorge Carriço e Manoel Gonçaves Carriço 

Filho. Os dois irmãos (netos de João Carriço) são sócios no estacionamento Santa Luzia.  
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Registro do público saindo da matinê ocorrida no dia 14.ago.1927 – data de inauguração do 

Cine Theatro Popular.  
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Carruagem utilizada por João Carriço para divulgar a programação do Cine Theatro Popular.   
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Tabuletas de divulgação do Cine Theatro Popular. 
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Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora 
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Anexo 31 

 

 

 

 



Anexo 32 

 

 

 

Após a assinatura, João Carriço faz questão de destacar a sua boa relação com o público-alvo 

do Cine Theatro Popular: entre parênteses usa expressão “o amigo do povo”. Fonte: Arquivo 

Histórico de Juiz de Fora.  
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Veículo da funerária da família Carriço utilizado também para divulgação da programação 

referente à Semana Santa no Cine Theatro popular. 
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Visão lateral da fachada onde antes ficava a Casa de Diversões Carriço, em Matias Barbosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 35 

 

 

 

Visão lateral da fachada onde antes ficava a Casa de Diversões Carriço, em Matias Barbosa. 

Aqui, observamos, mais claramente, marcas de obras na parede do 2º andar que teriam 

lacrado as janelas da antiga sala de projeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 36 

 

 

 

Espaço físico da Academia Speed Power’s, onde antes abrigava a parte central da platéia da 

Casa de Diversões Carriço, em Matias Barbosa. 
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Ao fundo, vemos o antigo palco da Casa de Diversões Carriço, ainda conservado pelos novos 

proprietários do imóvel.  
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Fotograma final de um dos cinejornais da Carriço Film, apresentando seu slogan mais 

polêmico. 
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O cinejornalista João Carriço no estúdio da Carriço Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 40 

 

 

 

Fotograma do Cine Jornal nº 161, de 1949, onde observamos a visita dos exibidores Luiz 

Gonçalves Ribeiro e Luiz Vassalo Caruso à Carriço Film. Esta era a fachada da produtora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 41 

 

 

 

João Carriço operando parte do equipamento para gravação de som direto no estúdio da 

Carriço Film. Fotograma retirado do Cinejornal Carriço SN-038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 42 

 

 

 

A equipe da Carriço Film flagrada por outras lentes. Do lado esquerdo (em pé) identificamos 

Manoel Carriço. Agachado, em cima do veículo, está Jaime Barbosa – um dos primeiros 

cinegrafistas da produtora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 43 

 

 

 

Dia de filmagem e correria: ao centro vemos o polivalente João Gonçalves Carriço, ladeado 

pelos cinegrafistas Jaime Barbosa (à esquerda) e Carlos Alberto (à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 44 

 

 

 

Casal cinematográfico: nossos entrevistados dona Ruth da Silva Dias (sobrinha de João 

Carriço) e o cinegrafista da Carriço Film Carlos Alberto Dias. Um amor que ultrapassou 

barreiras e venceu o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 45 

 

 

Família Carriço: da esquerda para direita: Manoel Carriço, a pequena Ruth da Silva, Dona 

Santinha, João Carriço e Odete da Silva.  



Anexo 46 

 

 

 

Equipe da Carriço Film trabalhando no antigo centro de Juiz de Fora. No centro, em cima do 

veículo, vemos o fotógrafo still, que registrava praticamente todas as filmagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 47 

 

 

 

Detalhe de parte do equipamento utilizado para as filmagens e uniforme – com gravata 

borboleta – adotado pela Carriço Film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 48 

 

 

 

Casamento de Ruth da Silva Dias e Carlos Alberto Dias na Catedral Metropolitana de Juiz de 

Fora, em 1953. À direita dos noivos, vemos João Gonçalves Carriço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 49 

 

 

 

Parte da propriedade rural onde João Gonçalves Carriço desejava construir um grande estúdio 

para produzir filmes de ficção em Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 50 

 

 

 

Plano geral da propriedade onde João Gonçalves Carriço desejava construir um grande 

estúdio para produzir filmes de ficção em Juiz de Fora. À direita da foto observamos parte do 

hospital João Penido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 51 

 

 

 

Parte da propriedade rural onde João Gonçalves Carriço desejava construir um grande estúdio 

para produzir filmes de ficção em Juiz de Fora. À direita observamos parte do Hospital João 

Penido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 52 

 

 

 

Tabuleta de divulgação do Cine Palace com legenda destacando também a exibição de 

produtos da Carriço Film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 53 

 

 

 

Trecho do anúncio publicitário publicado na página 02 do jornal Diário Mercantil do dia 

20.junho.1959, a respeito da sessão do Cine Theatro Popular daquela data. Fonte: Arquivo 

Histórico de Juiz de Fora. 
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Nota de falecimento publicada na página 07 do jornal Diário Mercantil no dia 21.junho.1959. 

Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora. 
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Humberto Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 56 

 

 

 

Manoel Carriço após a morte do pai. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 57 

 

 

 

Trecho do jornal Gazeta Comercial do dia 05.junho.1962. Fonte: Divisão de Patrimônio 

Cultural da Funalfa.  

 

 



Anexo 58 

 

 

 

Fotograma do documentário Padre Antônio – A benção através do cinema (1947). Esse é um 

dos poucos filmes no qual João Carriço trabalha com captação de som direto. À direita, vemos 

o microfone da Carriço Film. 
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      Outro fotograma do documentário Padre Antônio – A benção através do cinema (1947). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 60 

 

 

 

Trucagem: justaposição feita pela Carriço Film das imagens de Nossa Senhora das Graças e 

do céu com nuvens brancas. Momento único na produção. Fotograma retirado do 

documentário Padre Antônio – O iluminado de Nossa Senhora das Graças (1947). 
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A exploração da fé: fotograma retirado do documentário Padre Antônio – O iluminado de 

Nossa Senhora das Graças (1947).  
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“Vamos fazer a vontade do velhinho” – assim brinca o narrador com João Carriço, que dá o 

chute simbólico para iniciar o jogo de futebol da imprensa local. Fotograma retirado do Cine 

Jornal nº 237 (1952). 
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João Carriço tinha orgulho de identificar a origem mineira e interiorana de sua produção. 

Fotograma presente em grande parte da abertura dos cinejornais e documentários produzidos. 
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A atriz Leila Diniz faz uma homenagem à Carriço Film, entregando para Manoel Carriço um 

troféu, durante a primeira edição do Festival de Cinema Brasileiro de Juiz de Fora (1966). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 65  

 

 

 

 



Anexo 66  

 



Anexo 67 

 

 

 

Caricatura retratando o dinâmico, polivalente e incansável João Gonçalves Carriço. Criação 

de Angelo Bigi e publicação na capa da Tribuna da Tarde do dia 09.jan.1989. 

 

 

 


